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 * متسصتلا ا ها ا ناسين رهش رخاوأ يف

 يال حا 7 2

 كن الف 5 كيلا انو 20-2 "برد 3 هتراداو ةهسيسات رامخا سمعت دحألا

 رم تعمجف ةينايرسلاب رمألا اذه ىف لغتشا تادب نيدرام ىف ىزكرم 9

 ع دل هةمهملا هر روما هيلع ن ومفأو لا ملعي يكل ب باتكلا ادله هديدع بتكح

 سد خيرات كنمممس لفو 1 ترح يتلا 050 ةميهرنو هيلا همز

 5 اناب حد نيمط رق 7-00 ناك موي افو رعم ناك رك سدقملا نيمطرق
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 ىناثلا لصفلا

 هباقلاو ريدلا وسسؤم

 رامو (داصلا حتمب) ىروصلا ليئومش رام ةديصتنو ةيصيس٠اتب ماف

 سويروناأ كلذ ىف امهدعاس دقو م” ةنس ىنيمطرقلا نوعمش
 . ررغصلا سويسودواتو .. رييكلا سويسودوان صيقلا اننا سويداقرأو

 . :نيدبع روط هبعش .نايرسلا نوتفؤللاو. ...كابهرلا ةوخألاو

 نايسقلا ليئاربج رام مساب ىف مث : |[همساب الوا فرع دقو

 . ما ةنس ىتحح هنارطمو ةزيوبت ز ناك ىذلا
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 لوألا بابل
 الصنف رشسع هيلي هيفو

 لوألا لصفلا

 نيمطرق ريد ةيفارغج يف
 - 3 124 ب ىئىن أح 7 -9 2 7 7 بى هليح < 4 هدو ايري 55 ةيس اي 55- َ مس رغب «ه سل تا للمس بم وهل - 4 : : 2 .

 05 1-5 7 2 نوح ىف اع 7 2 57-22 اهممه انا ممم نلبي كثةيازرال لعب اكل هيض ىف كهل ب سس  مسعل ًّ أ - | < ى.»٠ل 9 ١ ثك 5 5

 - 55 . 55 ١

 0 54 ل ” يح 4 - ال - :7 و اسم ١اس ر درعه ١ونص 6 وذ هيسدل يسد 3 همم ول تسل نةيلمللب لعل اه 1 بهل 0 ةنقكإ' فنا. سه م هلك عار صك

 + ر 0 هشندح تكلارلاعي فهسجحب و ةههحلذق ةهساب ضاخح و ميشر لت لاحم 18 5 | ا - 4-2 م | 1 1 ١ 0 . ١

 وه 3 _ِ 0

 اس

7 - 1 _-_ 11 11 
 ام

 398-0 مرهه 5 ىلا كعدَع ١ نص «كسمل ا صمم 5 5 هل فل ىلرشت ايان ملا ب 4 ١ لرح 25
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 اعذق اوءاج .ةيذلا ءاسؤرلا ةانبأ نويرضملا اهدبش + نيئضللا ةبقونق
 اوبحأ هيف بيجاعألاو نيسيدقلا سانلا اوأر املو . ريدلا نم اوكرابتيل

 ريهاشم ًانابهر اوراصو مهسارفأ اوعابو مهبايث اوعلخف هيف نكسلا
 . مهمساب تفرع اذلو مهل ًانفدم ةبقلا هذه اولمعو

 لسرأ ثيح م7١51 ةنس كلملا ساطسنا هانتبا يذلا ريبكلا لكيهاو - ٠١

 ءاسفيسفلا يلماعو نيروصمو نيراجحو نيئانبو نيسدنهم ةدتاسا
 ناكو ... فانشلل ايهذو . اغايضو, . زمزملا .قاحنو ةيمرقلا لماعو
 . يىنفوش ءانبا رودواثو سودواث نوسدنهملا

 لكو اعارذ نوثالثو ةعبس هلوط : يلاتلاك وه لكيلا اذه سايقمو

 اب هئارديم ىقرعرا هارد و ردو يلا يروحو دعانا ند
 1 عرذأ

 نأ ايؤرلا يف مهل رهظ ةذتاسألا اهيف لصو ىتلا ةليللا يف هنأ ليق

 هتيحان يف اونتباو نوعمش رامو كالملا اهعضو يتلا ةراجحلا ىلع اوديش
 . طسولا حبذملا يف سادقألا سدق (حباذم) لزانم ةثالث ةيقرشلا

 ةعبرأ هضرعو فصنو رابشأ ةتس هلوط ضيبألا رمرملا نم ةسنورتاو

 رسنلاو روثلاو دسألا) روص اهيلع تمسر هوجو ةعبرأ هلو . رابشا

 رم ىضف ليلكإب هوطاحأو ةيكلم ةبهذم ةيدرأب هوحشوو (ناسنإلاو
 لال قوفو ةيصالخلا حيسملا ةسايس اهيلع شقن بهذ ةئمثلثب

 ماماو ىف ىلا حح هه ديماوع ةعبرأ ىلإ كتم ساحن هفو بوراك

 هض

 ١ ا/

 اوتصرو . ةضشلا ءم هلسالس رب ربا بهذ نم ليدنف ةبقلا سو ربا
 هده

 : 0 . ١ ع 1 3 0 1 9 6 .
 محاو اهساو دوساو صيبا ١ ناولألا 5 2 رهرم  صوصتشب حبدملا صرا

 نت 4
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 لمىرمد لوأ ل وعمس رامو ليئومشس رام هرف كيس سويدافرا مايا ىرع ا 3 || ع ل || ّتث | < 4

 ٠ 0 . يح 1 5
 سندسيلف اسمبل 0 ل امص رلا ىت 58 ى لد 5و

 أ - 0 : 5 هلأ هدوأت مانا هم
 كهيسس ؟بمعجلا فيس ىك 26 9 سن موي اهح ١ 7 فد

 اس ||

 يت همناف ىو ميرم هيوابوطلا ةيليسلا مسأ ىلع ىرحا هعسو هدب ف لا ت 0 اباأ ا :

 مولا

 هل اراكذت هتافو لعب ةوخألا هأنب 1 رتومس رام مساب اكيهو

 ى رع بوينج لا ىيمطرقلا ل وعمس رام مسأب رحخا احيهو . : 1 || . | 9 4 . | َُ ١

 رام ةطساوب اهئافشل اراكذت كلملا ةنبا ارودواث اهتنتبا درا هل

 اهعافترا .. ساوقأ ةيناث ىلع ةبيجع ةبق يهو ريدلا سسؤم ليئومش
 ا

 ١ . . 3 ٠
 ارتم نورشعو ةسمح اهصرعو اهوطو 0
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 تب ماا 2... نا ىل اناني
 5 ةرسك ىلالق تينب ةليلحلا ةيكرتلا ةيروهمجلا مايا يبو - ١14

 ءارآلا هطساأ وب ةردمف ىف سيل 3 1 - | ١ ٠

 7 . َّ 85 ١ لاو
 : ل 5 3

 ا انو بيير نجلا دينو رتب ريس تايتملاب
 ل وسد ممن جيمس أند ءايح قى < ْ

 كيب | دك
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 هيض . هعونتم روص تاحولب هناردح اوشعو 3 ىرمحو رهصاو رصخاو
-4 

 ساحن نم نيتشيرع حبذملا باب مادق اوعنصو ةبهذم ةريغص صوصفب
 . زتبت حيباصمل الحم نوناثو ةئم (هقاروا نيبو اعارد نورشع (هعافترا
 ديدحو ساحنو هضف نم ةلسلس نلوسمحو ىدحاإ اييتنف ةدحاو لك قو

 رويطو تاناويحو نابلصو مقاحمو ضيبك ةيساحن ءايشأ اهيف قلعت

 ارومأو 56 هيو لاجل دهرع هل يابعد روسي ليلاكأو

 بدلا طسو ىف ىنب عيدبلا لكيملا اذهو .دعت ال ةريثك
 0 2 تب * ذح

 اومتها . ءاملا ىلا اوجاتحاو نابهرلا رثاكت امل : رييكلا ةهيفعا ..5
 ٠.2 شحهزشا | ه . 2 و 7 | مس ( هدوبزش .

 لون الثؤ ةكس ةيضاخو اعاوك وعم زأ هل ولع ةقو أ ةالث ةهونن و وهو ضححو
 نب 54 و -4 2 و . ب“ 2س رب ىئ .  407-5 و

 ضرألا بلق ىف تاونق هل اولمعو اعارذ نو رشعو ةسمخ هولعو اعارذ

 :نيدفاولاو ريدلا ناكس حايتحا دسل كلذو حراخلا .رم هايملا اهيف قاتل
 22 رو 4-5 دم -4 فاطم أ 3 م 3

 1 3 5 1 : 1 ١ 008" 5 ١

 اضيا اونتباو هيف رسس و لكيمملا لاهش رىشيمعو نيريبك نيبج رمحب رماو

 اهأشنأ ةعبرألا ةينبألا هذه اميظع اجزاو لكيلا يبونج يف ةريبك ةبق

 . ريدلا اذه ىف ةسراهقلا كولملا

 يف) سويسودواث كريرطبلا نامز يف ددجت وأ ىنب اهضعب ةريبك يلالق - ؟

 ىقرش اجراخ ةريبك ةيالق فقس يف ىري امك (عساتلا ليجلا رخاوا
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 رهم نسب 0 قىذلا (6545 5 449 سسئامور سرودوات 5 يرظنلاو

 1 نيعباتلا 3 3 ألا

 نيمدقألا هبشا ىذلا رهاملا رعاشلا يلدحلا مان كريرطبلاو
 1 هيس وتو ةوالحلاو عادبإلاب

( : 

 ب ل 97
 كا



17 

 عبارلا لصملا

 راودألا ةيعابرلا ةسردملا يف

 هبف تيس دإ . نيملعملاو باللطلا نم ددعب ريدلا اله رزعت

 ةنس تعضو دقو . ايغولواثلا ذئدعبو ةثلاثو ةيناثو ىلوأ ىلإ مسقت ةسردم
 ىلإ هلهأ هب يتأي ةرشاعلا غلب ىتم ركذ لك نأ : نيدبع روط دلب لك يف

 ذئدعب بلاطلا دارأ نإف . ريدلا نابهر اهريدي ناك ىتلا ريدلا ةسردم

 مل هنأ نوتيزلا نوعمش رام ةصق يف درو . اي وأ هم وأ اهار راض

 ميكسا نبلو نينحلملا سيئر راص ثالثلا سرادملا 8 هتسارد هنأ

 لامكلا ةجرد ىلإ جردت يتلا ةرشاعلا ةجردلا يف لمكو سدقملا ةنبهرلا
 | ةسردملل اسكر. رانص هتك يبسنو

 مهنم . ريهاشم ةاعرو نوملعم ريدلا اذه ةسردم نم جرخن دقو

 انحوي رام مهدحأ نارطلا نوعبسو ةعستو دخاو نايرفمو ةكراطب ةعبرأ

 مساب ايد ذاك ىنتباو 585 ةنس دمأآل انارطم راص يذلا راعشلا

 . م5011 ةلس قوتو ةلجدلا رهن ىلع 0 ري د نيعبرألا

 4 اييعحرل ١ رينيخا اواو نينرلا ريقي امو
 هيلإ راشي ناكو هقيلاتي هنامز لهأ ملعا ناك يذلا جبنم فقسا بيرغلا

 . م77 ةنس افرتعم لقتناو ايندلا ءاسؤرو ةعيبلا ءاسؤر ىدل نانبلاب
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 سداسلا لصفلا

 رددلا ْق نودقارلا نوسيدقلا

 رام تاولصب «.ةالصلا ةمتاخ يف لاقي نأ ةداعلا ترج دقل

 تبث كيلإو . هريد يف نيعوضوملاو نيبترملا فلأ رشع ينثالاو ليئاربج
 3 يدك انفرع نيذلا ءامسأب
 /نييساوبسلا) نيطسيسلا اديه ,نيعيزألا+ رئاجتترما
 . سوخابو سيجرس رئاخد - "'
 رضرقلا ده... ناكلاو .تصحت“ ىلا ءادهشلا كولا نئاخإم رجلا

 رثإ ريدلا يف تدقرو ةيقين نارطم 585 رام اهلمحو سويسودوات

 . سرفلا برح دعب هدييشت نم ءاهتنإلا
 . ىبلحلا ايغشا رام رئاخذ 5

 (داصلا حتف) روصلا فقسا سوفارق دييبتلا سيدقلا تاع ونس 5
 , لقوعل نام نييقلاديغلب

 , ريدلا' سسؤم: .ليثومش رام .سيدقلاءوئاحت 0
 , ئيمطرقلا نوعمشيلراف ارئاعتاط با
 1 (يجبنملا سونيسكليف رام) 57 فقسا ويونسخا رام رئاخد 35

 ٠١- ةئمناثلا نييرصملا رئاخد .
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 سماخلا لصفلا

 رددلا ةبتكم

 للى رام اهيلع دازو ريدلا ادله 6ع ةرثك بتك تين دَعل

 نتمحر لا يتلك نم ديدحلاو ميدقلا نيدهعلل ةرخآف ا (7759) نوتيزلا

 ل عنهن سل ؟ وشد رامو نيردتكلا لايناد رام طح (ةطيسسلاو ةينيعشسسملا)
 1 4 . حسو 0 - 0 5

 اذيفنت هتحا : با دواد رام ريدلا ةنتكمل فئفوأ ةلاقكنا لعنبو شيعيرامو

 رخاآ ادلجم نيناثو ةئم هتيصول

 ريدلا اله نارطم قيريبسلا انحوي رام ةمتكملا هله نير كلذ لعنبو

 لع رخا ادلجم نيعبسب ليئونمع بهارلا هيخأ نباو.(١٠ 5 - 8889)

 ١ اى
4 

 هك ان زر هوخآو قيرطب نب ليئاربج نابهرلا اهيف ددلج ١١14 ةنس يفو

 . زخا ادلح سنعبسو ندعم ىطلس رفكلا سومو ءشيلا
0-3 - 

 رزنلا وتس اهلك هذه نم قبت 1 لئقلاو بيتل .ثداوح.. نكلو
 ..برخلاو قرخلا تانكي بليغ 1 لصوو اجت" ىذلا نيسبلا
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 ملف مهلجأ نم ىلص ةوخأ ةيناث نم ةيالقلا تعقو امل يذلا اطوز - ١

 ' . ررضب اوباصي
 هنا : ًالئاق ءاسلا نم توص ءاج افقسا مسر امل يذلا لايناد - 4

 . قئالو قحتسم

 مامأ هنلعأف ؟كوبأ نم ًالئاق هداليم موي الفط فّلح يذلا نوديتحا
 . راعلاو يزخلا باوثأب هتدلاو تفحتلاف روهمجلا

 سيناويا رام يزعيف ىضمي نأ هرمأو كالم هل رهظ يذلا سيبحلا ىتم- 7
 ...هاقتم. ف .بهذلا» عف

 ١١ - روطسن خبويل سسفا ىلإ ىضم يذلا ىؤرلا بحاص بوقعي .

 داهج يف ةبلغلا ليلكإب ازاف ناذللا سيجرسو سيجرويج 9١و

 . انبا تقزرف رقاغ ةأرما لجا .نم ىلص يذلا ليئاخيم 5

 ثيح ةبوجعأب ضرألا نم ءام اعبنا ناذللا ميهارباو ةمادوحا 75و 7

 . جيتحا

 . تمصف ةيناز نعل يذلا سناينيبوي - 5

 ولماع نوسمخلاو ةسمخلا ةكرابملا هتقوج لاو دادحلا نوعمش - 71

 . بيجاعألاو لئاضفلا

 . نيزانط ةنيدم يف دهشتسا يذلا ىماع - "1

 . فيسلاب للكتو سرفلا دئاق حبذ ىذلا الامل بك
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 . لايستلا يارس راي رتاعق 01
5 

 . ىسانسبحلا نارح فقسا ينوتيزلا نوعمش رام رئاخذ - 7

 , ىيراخرلا يسري راس ماجن
 (م575) يزوعلا لايناد رام رئاخذ 65
 نونلا سونثا رام رئاخذ 7

 مهامسو مهحدمو اصخش نيسمخ نم رثكأ هتصق بتاك دع دقو

 : وه ةرتسلا أس نيسحع :دردتقم
 هلو مضو __ نيم 0606 59

 ١ - تتاهف ةؤبللا نعل ىذلا نينفصلا نبا سو رف 5

 صربا رهطو اعلخم عمجلا نيب ىفش يذلا نييناروصلا نب ميهاربا - ؟

 تا - انيس لبج يف اكالم ملك ىذلا يابا .

 . (دابق) دوق نب ىرسك كلملا مامأ ىبعأ .ىف ذيع حتف يذلا نوعمش - 26

 يدع دييصلا هلظ ىلا ىذا ليث الاغ نب انحوي د

 . هنم كرابتيل ءاج امل ويونسخا رام نضتحاف دومعلا لامأ يذلا ليباه- 5

 . لهسلا يف ىتلا ةيروق ةيرق ىينثو ذملت يذلا سنافيطسا -
 . ةيرخصلا ةريزجلا ةنيدم يف سفن ىفلا دمع ىذلا نورم

 دلب ىلإ ربع امدنع ةلجدلا رهن هايم ىلع ىثم ىذلا رويغلا لايناد - 4

 ١5 "لكي ىبحأ ىذلا ىدومعلا ليئاتوت :
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 نيقراف ةنيدم يف لافطألا نع ءابولا عنم يذلا عوشي ١:-

 . كالم عم مئري ةوخالا هدجو ىذلا ىبسوم - 5

 ةمالع هيلع مسرف هسا رفا لواحو دسأ هفداص ىذلا 525 50

 . هنم وندلا ىلع ردقي مل هللا ادد بيلا

 نابهرلا ةوخألا عم اوفقوو هتافو ةعاس ةكئالم لزن ىذلا ليئاربج - ؛:

 . هلوعيسي مهو
 . هرافظأ ةموعن ذنم ديدحلا يف هتاذ لخدأ يذلا فسوي -5
 ىتح هنم جرخي ملو ضرألا بلق يف ازاغ رعق ىلا ةنوععت س3

 , . هتافو

 . هنر ىضرأ يذلا انوعوب .بالآل

 . لوقبلا ىوس همف لخدي مل يذلا سواثميط -
 . ناطيشلا اهردني ناك ذهن فش ىذا ايا 5
 اب كلو انل ام : نيلئاق هنم .نولولوي نيطايشلا ناك ىدذلا قحيفا

 ؟كيدي نم برم نيأ ىلا يرصانلا دبع قحسا
 ىتح اهسأر نم نيرطش ةيحلا قش ةملكب يذلا سويروغيرغ -1

 , اهتذ

 , تقلل "ةيس درلا نوعيو تعنمف ىعفألا مف دس يذلا سويروغيرغ - 5
 راصف نهرلا فبصتغاو قافنلا بكترا اينغ ذملت يي مذلا نيطنطسق - 27

 . هللا ىضرأو ًاريهش ايهار اريمأ
 ا درط يذلا ساخيف 1

 ةنس نيثالث ةدم ةراغم يف اهسفن تسبح ىتلا ةيخويكلا ةسيدقلا - 4
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 . نيينثولا

 نيينثولا ضعب اهدبعي ناك ةرجش نعل يذلا يرفكلا اريواس
 . ةسيئك اهناكم تئشناو تسيف

 ةكيتنسلا نيسيدقلا نفدم نع ايؤرلا 8 هل رهظ ىذلا سايبشلا انحوي 0

 نم ران تلزنف هللا ىلإ ىلصو لهسلا ىلإ لزن يذلا لضافلا ويلط - ١”

 تيب ناكملا كلذ ةيرقلا لهأ ىمس داع املو هناهك عم اهنفدل ارواح

 اننا لللبح ) ويلط

 تايآلا لمع امدعب مهدمعو ةريزجلا دوهب رصن ىذلا سويسانثا ” 

 . بئاجعلاو

 مسلكلا نوتا يف دهشتسا ىذلا سويسودواث - ”“

 . رانلا ىلع خبطي ائيش قذي مل يذلا ايليا "4
 رخسي وهو متيأ لجر اهعلق ىتف نيع ىفش يذلا دحألا دبع نبا "1

 ؟ حيسملا كدعاسي له : الئاق

 نهتيؤرو ءاسنلا ةثداحم نع عاطقنالاو ةولخلا بحأ يذلا اينفص ا”

 . ملكتي ال سرخأ هنأب رهاظتو هخوك يف رون قرشأ يذلا ميهاربا "8

 :/امرالا نع ةعامج ذبلت .ىذلا .قزرالا وحنا حالف

 لزناو ىلصو . لزني الثل دّربلا رجزو ةيحلا بلغ يذلا ابيلص -:'
 .. ليخأ لك هللا لحمف
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 عباسلا لصفلا

 نيمطرق ريد فاقوأ يف

 داز دق هيسسؤم مايأ يف ريدلل تراص يبلا ةريبكلا فاقوألا ادعام

 : يهو فرحب اهلك اهؤامسأ ءىدتبت ىرق عبس حنمو كلملا ساطسنأ
 رابيك خنون رفك .راوح رفك . برع رفك . وليع رمك . عاموشرمك
 لبج يف نيتاسبو يضارأو تويبو موركو' تاواحرو ةريثك روذن هل تناكو
 اهلعلو) اشمره يفو نيبيصن ةنيدمو ناوريش يفو مديح ىداو يفو راجنس

 . نصحلا دلب يفو ورح دلب فو ( سيمره

 هتخا نبا دواد هدجو يذلا بهذلاب ينوتيزلا نوعمش رام ىرتشاو

 اذه ىلع اهسبحو نيتاسبو نئانجو ةيحراو نيكاكدو ارودر ةريثك الوقح
 . هناكس تاقفنل يفكت تراض: .قح+ ريذلا

 ةيربلا يف ًاميدق هنكسي ناك يذلا دومعلا ريد ةعرزم ايضيأ ضرتشاو
 قأ نوتيز ةسرغ ١١٠٠٠١١( كانه سرغو هلام لكو ههايمو هلوقح عيمجو
 ا سبخو ارمث يطعت تأدب ةسماخلا ةنسلا يفو ديعب ناكم نم اهم

 ةريداللو نيبيصن يف سرودوات راه ةيبيكل نك ىرتا افاقوأ نوعمش رام

 ريد ىلإ اهدراو نم لضفمي ام لسري نأب بتكو اهسسأ ىتلا ىرخألا
 . نت امنت
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 هيف اوعدوأو سدقملا ريدلا اذه ىلإ اولصو نيسيدقلا ءالؤه لثم

 نم لك نأ : سيروطس فقسألا ىلا هتلاسر يف ويونسخا رام لوقي كلذل

 نع رحا هل ناميإب هلم كريو تارم مجس كدللملا هسسا ىدذلا ريدلا و رب

 ا ظ
 اه مطل لكسشو تشلاث دا 91

 -_ى 52 7 3 |( هر ل ”4 4# دنيا . اك
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 عساتلا لصفلا

 ريدلا سسؤم ليئومش رام سيدقلا
 نم بيرقلا (داصلا حتفب) روصلا دلبب ”نيتشا ةيرق يف ناك

 ناك اذلو هب ىزعتي دلو هل نكي ملو انحوي همسا ىقت ينغ لجر نيدرام

 هللا ىلإ يلصيو هتيرق ةسينك فعسيو نيكاسملاو ماتيألا ىلع قدصتلا ر ا

 : اكرام اريل ةيطع نكن

 نولمحي ًاراغص ًابالط رصبا ةيرقلا يف ًارام ناك اهيف مايألا دحأ ينو
 انءابآ ركذنل) هتمحرت ام نحلب نولوقيو اهيلإ نوعلطتي اهيلع ابوتكم احاولأ
 لئازلا ملاعلا اذه يف هلل نينب نوكنل مهتايح يف اننوملعي اوناك نيذلا
 يذلا ملاعلا يف نيقيدصلاو راربألا عم ءامسلا توكلم يف هللا مهحينيلف

 رسحت ةيجشلا مهناحلا عمسو ةليوط ةهرب مهيف سرعت نأ دعبو (لوزيال
 ةسينكلا ىلإ لوره مث . هداقر دعب , هركذيو مهلثم ولتي نم هل سيل ذإ
 : لئاق هلل ةالصلا مدفع بارو لكأ نود اهيلايلب مايأ ةثلث (ئاص ىوطو

 ينايمسف يداليمب امهتحرفو يدلاو ىلع تقفشأ نم اي فوؤرلا برلا اهمأ
 اهايإ ينبهت ةرمشب حرفأ نأ ينلهأو كتمحرب نآلا اضيأ يلع فأرت انحوي

 تايدم ىلا بهاذ تنأو كراسي نع ثلق ىقرش عفت ةيرخ ةيرق نيتشا )١(
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 ددع نأ الإ طقف نانثا هرمآ لوأ ىف ريدلا اذه نكس نئلو

 ب 9 1 رام ع ىف سفن ةئمعب را ءلر :ح لعب (يف دايدزا ىف دخا هلا هع مطتملا

 1 يت ر و ند 0 فلاو هم | مل :يمط رَملا لوعمسش رام 3 6 .تسوؤو هئمسمحو ان ومس
 ىف ىدمالا ليك نب ميرفا هراثآ ىذلا داهطضاالا دعبو . هراهدزا موي
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 ا رب ةنيدم فقسا هراز (ى اخأ نوثالث هيلإ قأو نينس عبش ةدم ريادلا كلذ

 ب نبأ

 نمز يف رتتسي ىكلف ريدلا ىلإ فقسالا اذه ءيجم ببس امأ
 لزانتي مل ذاو مهتثرو ىلع اومسقنا نيينامورلا هيا كلذ . بضغلا
 نابزرم لهمردا) اذه ملع املو دودحلا نع اودعتبا رخآلل مهدحا

 ساأرو لتلاو مسبلت غلبو ميظع شيجد نيينامورلا دالب حاتجا (سرفلا
 دعصو دوددلا ةنيذه نيييصن“ ىلإ ذاع مث اهقرحأو نازحو اهرلاو نبعلا

 امو ليئومش رام يوابوطلا ريد اوقرحأو لبجلا ىلإ هشيج دارفأ ضعب
 ىلإو نيبيصن ىلا روصلا فقسا سوفارق اوذخاو . ىرقلا نم هرواج

 نحب نرخ جرحب ب ل املو هناميإ نع ةريثك ةلئسا هيلإ هجو يذلا ناز رملا

 . لوألا نوناك نم ثلاثلا مويلا يف هسأر عطق حيسملا

 نينثولا ءامعزلاو نايغالل.. 0 0 مَّدقو ليئومش رام 9

 ىلا فريد ىلإ هرضحأف فقسألا سيدقلا دسج هوطعأ ىتح داوقلا ريبكلو
 . ًالهأ ال١ ناك .ةماركب - .هؤئحو لئدعب ةانب

 عضاخ ريغ ناكم ىلإ كانه نم لقتني نأ هللا هممأ نمز دعبو
 دنع مه لاق لب ريدلا برخي الثل دحأل اذه هركف فشكي مل هنكلو 0
 تافر نم امدح كيتو مكيلإ دوعأس برلا دارأ نإ : مهنع هلاصفنا

 . هدنع ةكرب نوكيل سوفارق سيدقلا

 . 1 7 1 8 3 ١

 هل 0 يح نيمطرق ىلا (ءاملا هروصشم) ىععدد هير 9 عاش و 5 93

 ابيلص همسا ميعز نيمطرق يف ناكو .نيعلا نم برغلاب اهيلاش يف انكس



28 

 ةعرشت لعب هتارما تلمح و هاعد هللا عمسف كبجعي يذلا مسالاب اهوعدأف

 مظعيس دلولا اذه نا : ايؤرلا يف هل رهظ هداليم دنعو انبا هل تدلو رهشا

 . (هللا نم بلط وا هللا مسا) هتمحرتو ليئومش هامسس اذهو همسا

 ةايحلا ملع هلم ذخايل هتيرف ملعم ىلإ هوبأ هذخا ىبصلا رد املو

 كناتك و هيف أرقيل هاطغعأ باتك لوأ ناك ةئجهتلا ملعت نأ كدعبو ةيحو رلا

 ينتعيل داحالا مايأ هل ناملويو ملعملا نامركي هادلاو ناكو يبنلا ليئومش
 ١ 3 6 ا "< 8 أن 1 2 : 57 1

 ثاق رح هرافظا ةموعن تكف هيف صرهص ىح ملعلا ملس ىف ردع همسب ذهتل

 نيلماكلا

7 4 5 . 3 35 5 | ٠ ّ ١ 

 هتيلط فيك مهن يبنلا ليئومش باتك علاطي وهو مايالا دحا قو

 م٠ ناك اذكهو . هب هبشتي نا داراف هل هتمدق فيكو ةرقاعلا ةنح هما هللا
 اببسا

 اذه ىلع انايحأ يكبي ناك هنا ىتح لمعلا زيح ىلإ هركف جرخي نأ رظتني

 أد اس جا 0 ها". ال 3 - , سارلا مج 1 م 222550 ناك هيلا *وع هفافر ةلاسن سحو مالا

 - ايس 14 األ © اهتاوهشو ايندلا ىف دهزو ةفيرشلا هتبغر لمك دشرلا نس غلب املو
 و

- 

 1 ١ ا ع , . 1 . 5 "ا 0 50

 يق“ حردتيو ةيهالا رومألل عرمتيو ادرملم شيعي لا هسمنل راتخاو

 هبف هل فتباو لايما هث الث هتيرف نع دعبي اناكم ىنبكسلل هل لحناف اًئاضغلا

 (ساملا) رماش هأمس رخا انبا هوبأ فزرو ةوخإ هيلث هيلإ ىوضناو د

 بندا ةوخإ هل رعشسي نأ لود - كانه نمو ريدلا لاينب 6 اريخأ هنواع

 نكسو نييصن ىلع فرشي (نيرمع) ىعدي بعص لبج سار ىلإ لغتنا

 ذئدعبو لبحلا كلذ ىف نيذلا ةوخألا هب سحي ملو نينس ثالث ةدم هيف

 لحا ةلابس , هّسيع تاكو هذدذنع اونكسف دورك هيلإ عمتجاف هريح عاش

 6 تثتكمذ ليئومش فرع ةلم كعب نكلو 1 انا هدوعذي اوناكف ةمدنإ 2
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 ىمف نع حسمأ لأ . هديب هيلإ راشأو هيبأ ىلإ رظنو هينيع يبصلا حتف

 اتقصتلا دق اتناك هيتفش نأ كلذ .هب ملكتأ نأ عيطتسأ ال ىننأل

 . يبأ اي : هيبأل لاقو هاف يبصلا حتف هيتفش حسم ام دعبو . |(ههضعبب
 هنأل انملعم سيدقلا عدا يبصلا هل لاقف . يبا اي اذنأاه هوبأ هباجأف

 ناك ثيح ةيلخادلا ةفرغلا ىلإ هجوتف « اريثك يببسب ملأتيو بدني
 لجأ ف ماتيو يكبي ضرألا ىلع احورطم هدجوف' ليثومش رام سيدقلا

 هتيؤرل ايكاب . توملا نم اجن هنبا نأل احرف ايكاب احرف هاعدف . ىبصلا
 لانو... ليقود رام هللا ىتضوب عيببملا بيبس سيدالا عدلا: كورال
 عومش ثالث يبصلا دقوأو . كوعدي وهو يبصلا شاع دقل كبر ةوقب هل

 ةباكلا فرصو ههجو لحنو ليئومش رام ضبهنف " فقسألا ةريخذ مامأ

 نيأو هابأ لأس ضيرملا يبصلا هآر الف . يبصلا ىلإ أو . هبلق نع
 ملكت كانإ ؟ هوبا نال يلدا خيشلا اذه عم ناك يذلا فقسألا

 يل نذأتسا ىبصلا لاقف « انتيرق يف فقسأ ال هنأل ضرملا لقث نم اذه

 نب ب نيالا نعو هنع هتيأر ام مكيلع صقأل سيدقلا خيشلا اذه

 نم ظقيتسا هنأكو يبصلا سلجف . تيار الك ينبا اي ملكت سيدقلا

 اذإو . ةتغب تهبتناف (ئان تنك لاقو . ةيغاص اناذآ عيمجلا ناكو . مونلا

 كلملا دونج دحأ ءاجو . هذه انتيرق اويسو انيلع اومجه دق سرفلاب

 فوخلا نمو . ينلتقيل هفيس لتسا ينار الف مهريبك ىلإ بهذو ينفطخو
 اذهم اذإو . هيدي نم ينذقنيل يفراعم نم ادحأ رأ مل ينأل ينيع ىلع يشغأ

 ةرانملا ىلع ىتلا ةثالثلا جرسلا يف اتيز عضوو )١(
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 عبرا رمعلا نم غلب دق ناكو لاضع ضرمب نوعمش رغصالا هنبا بيصأ

 اذه نا الا نيرخا نينب ةثالث هل ناك ميعزلا نأ عمو .رهشا هعبسو نينس

 ليئومش رام ىلا هوبأ هجوت ضررملا هيلع دتشا املو .هبلق ىلع مهزعأ ناك

 نال ا ىثك الام لذس نأ ادعاو ؛ هلجأ نم ىلصي ىكل ءاكبب هيلإ ءرضتو
 هنو ورع | .ٍ أل 9 8 3 . موو 0( 5

 ىبصلا لعجي لا ردن لب . ةارعلل اباينو نيجاتحملل تاقدص مدعميو يذلا

 قفارو سوفارق سيدقلا ةريخد دخاو ليئومش رام سيدقلا ضبنف

 نا كشوا دقو شارفلا حيرط يبصلا ناك ثيح هتيب ىلإ ابيلص ميعزلا

 |لف ٠ 00 2 ادعي لف ءامتستو لاجر الم رفع يح ناكو ع6 تن ةحح
 رو هو 2 4 -- 5 53 و8 2

 كشو ىلع لب همف سبي دقو ميظع قيض يف يىبصلا ادجو تيبلا الخد
 يي ىلع ليئومشس سيدقلا لزحف ) ارم اءاكن هوبأ ىكبف : راضتحاللا

 اهيف عضو ةرخبم ةل اورضحأف رمأو ةيلخادلا ةفرغلا لخدو هيبأ ىلعو
 2 0 07 و 5 7 7 و 2 رو ل 2 ب 5

 نك ةيساحن ةرانم ىلع اهعضو يتلا سوفارف سيدقلا ةريخد مامأ اروحب

 روصلا دلب نم فقسالا هرضحأ دق ناك ىذلا نوريملا نم ليلق اهيف

 هم ايقنا نش ضتب نأ سوفأ ف سدقلا * م بلطو سكرللا 0 ء؟ ,ضتو
 - 5-5 ض٠ - هينا. ديك هر م - اس . : 2 ع ٠0 ب

 . ةعاس ةالصلا ىف سيدقلا لاطا [ ءاشش اهنا > ديسملا لآ
 50 ِق نم ور يبصل 9 أل ٠ 7 ىلإ

 ٠ نانلا ءاكب * م أ سحاب مرطضي هشلقو 2: ء ىدلا ناف .ذت هاننعو
 ١ * ام ور 0 ب .- . 24-5 0-0-2 رو هما تنم

 لاحلا يفو هيراتخم ةالص ىلإ برلا تفتلاف . ءامسلا ىلإ ناتعوفرم هاديو

 تعرفم نوما فينوس ايف و١1 افقسا -اونطظرتش املك ءانألا ةداع.تناك 1١(
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 هلقع يف ًايحاصو . ةليضفلا ريبادت لك يفو هتالصو هموص يف الطب ناكو
 كلذك خفلا نم رئاطلا برهي امك . هلمع يف ىخارتي ال نأ ىلع اصيرحو
 دن بي . مهمترشاعم نمو سانلا ةطلاخحم نم برهم وه ناك

 ةميخر تاوصأب نينغيو اصقر ندقعي نك ةيرقلا تايتف نأل ناكملا كلذ

 . ماهس ىمرم الإ ةيرقلا نع نيديعب هملعمو نكي مل ذإ . هجعزت تناك
 ظفاحلا برلا ةنوعم نأ ريغ . اذه هملعم فشاكي نا لجخي ناك هنكلو
 . بيع نودب هتظفح هءايقتا

 م ءام نوعمش .هذيملت اهب يتأي ناك ”ةفق ليئومش رامل ناكو
 هرمأ ام لك لب ءانالا اذه ءاملا طبضي فيك صحفيل نكي ملو . نيعل
 هب حرفي هملعم ناكو . ةعرسب هيلإ داعو ءام هألمو نيعلا ىلإ هذخأ هملعم
 ا دجو ءاملاب قايل هتداعك نوعمش بهذ ال ميل دحأ فو 1

 1 هنأ عم ناطيشلا ريثأتب اليلق هركف برطضاف ابايث نلسغي تايتف
 اذإ اليلق دعتبا الو . داعو ةفقلا المو « مثا هلاب ىلع رطخ الو نهبطاخي

 هل لاق ذئئيح . الجخ ًابئتكم هملعم ىلإ ءاجف . ليسيو بصني ءاملاب

 باجأف . ناطيشلا خفب كسمت نأ لبق انه نم ضمنل يبا اي مق هملعم
 اضيف .. ةعيساتلا ةعابسلا .تناكو. ع :كتتيشم يأ اي .نركتل :
 ايكتي نأ نودب ليللاو راتسلاو ءاسملاو ةعساتلا ةعاسلا تاولص نطو
 اناكم اهل دعي نأ هللا الأس حابصلا ةالص نم ايهتنا الو . نضرألا لع

 ”ثيمرم نم ايهتنا |ملكو ريمازملا نامنري امهو قيرطلا يف اراس مث . نكسلل

 .لطرق وأ .ريغصلا رجشلا نابضق نم ةلودجسم ةلق وا ةلس جالا )1
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 7 خيش ءاج عويس وع ايفو ) يلجأ نم لسوتو ءاح سيدقلا خيشلا

 ل يي و ةيكلم ةلح سبال وهو ةبيش رثكاأ

 اقبل ىرخألا .ديلايو ف :يسيللاك اروت عطس بيلص ر ,ولبلا ةحافت دنع

 :ةئارمابناك و "ايلك 00 ةلحم ىلع ةحئار حوفت رمحأ امد اءولمم

 نع سلجا مله كلملا هل ل . يلجأ ن ٠ ه لسوتي ادتناَو 5 رخاف نيدران

 11 ذو نأ كيفان اا :
 _ ب 5 - 2 - 3 و #6 اهل م.

 هايإ انيطعت نأ كوجرنف «. هلتق ديرت ىذلا ىبصلا اذه نبأ دنع نافيض

 |(ىكتبهو دّقل : كلملا هل لاقف ادج هيلع بيتك نيزح هنأل هيبأ ىلإ هذخانل

 0 اذه يتالخداو يل ايتأف . هيبأ ىلإ هاذخف يننابحت (ىنأل ىبصلا

 ع

 وبا 2 املو ٠ اناكع اهنرف تيبلا التماو . لاغ تا وييفت هللا اول هماللك

 قل ايظع الكيس ها ٠) ءىاسملل ةريثك تافدص لدن هنيأ ءاشش ىبصل

 كي .هديغ مون ةنش 15 1و .لعخاو .. دفشلل اهماركا.ةتيرف نيمطرف

 6 اللا اك لورهسي اوناكو 3 حيباصملل تي رو ه ةرخاف نسناطاو بنا سيو

 موي ايثومس رام ىوابو هطلا 5 ةمدخلا ءاهتنا كد حابصلا قو ةالضلا
 اما

 نولكأي مث نمو ..وارسألا -.ق.يبعشلا عيمج كرشيو لاب رشل

 بهذي ةالصلا ءاهتنا لعنبو ٠) ءانملا ىّح قيضلا يب ةلذئام 1 لوب 5-6

 هللا احبسم هتيب ىلإ دحا اك

 رعش زجف ليئومش رام ىلإ هوبأ هب بهذ نوعمش ىبصلا أشن املو
 ناكو . ةسدقملا بتكلا ةءارقو ريمازملا هملعو ةينابهرلا ىز هسبلاو هسار

 9 ودعلا هب راح 6 ىوعتيو ةيحلالا مولعلا 5 ةرانتسا دادزي مولر دعب هاوي



 نوعمش رام لاقف (ةيفشأو تاوق ىلعاف سيدق ةئمعبرأ نك

 دق ناك ًريبك ًارجح كالملا ذخأف هلك اذه ينبي نأ عيطتسي نمو : كالملل

 يف هكرتو ةدحاو عارذ وحن ضرألا نع هعفرو اميدق نوتاحنلا هتحن

 تعفر يتلا ءىش لك ىلع ةرداقلا ةوقلاو يحلاالا نوعلا نإ : لاقو ءاضفلا

 رامو كالملا قلطناو . ناكملا اذه ينبتس ىتلا ىه ءاضفلا يف رجحلا اذه

 ىلإ كالملا ىقترا كانهو ليثومش رام يوابوطلا ناك ثيح ىلإ نوعمتش
 ادب

 ليئومش رام نأ اك . اكالم ناك هنأ رعشي ملو دقرف نوعمش رام امأ
 يف لاوقألا هذه ولتي راص ليللا ةالصل ضم املو . ناك امب رعشي مل اضيأ

 : الثئاق هتالص

 ريديو . ةيولعلا تاوقلا هباهتو ىلاعألا يف نكاسلا هلإلا برلا اهم

 حلاص كنأل كتمحر ةنازخ نم مهتابلط لمكو ناميإب كنوعدي نيذلا

 انللكو ةيملاعلا راكفألا نمو ةيناطيشلا بورحلا نم انجنو . كمالسو

 . نيمآ دبألا ىلإ انهلإو انبر

 مق : الئاق همون نم هظقيأو هذيملت نم اند هتالص نم ىهتنا اللو

 : | مسرلا ىلع ادبعم انل عنصنو راجح عمجنلو ءانبلا لمكنل ينب اي

 اريك ةليللا هذه يف انبعت دقل ىملعم اي نوعمش رام لاقف : ءاسم هانعضو



35 

 اعضو اذكهو «. هدبعمل ةمالعو سدقألا ثولاثلل اماركإ راجح ةثالث اينب
 ا

 لكلنعو ٠ ةفيباتلا 6 هئلاثو ةيدئاسلا ف ىرفشاو 3 ةثلاثلا ةعاسلا د ةدحاو

 يفرش لاش عقي ٠ مانصألل ادبعم البق هيف ناك ناكم ىلإ الصو ءاسملا

 هعضاوت لكو دواد بر اي ركذا : هؤدب يذلا ثيمرملا الترو نيمطرق
 ةوالت المكأ كانهو رجح ةيمر وحن ةبرخلا يف ازاتجاو رخا ادبعم اينبو
 ثابت كاتح ريما زملا ةوالت نم نايهتني (ثيح هنأ ايون لق اناكو . وم زملا

 . دبعملل ةمالع راجح ةثالث ءاسملا دنع مسرو . هللا هب دجمي . الكيه

 ءاج اليلق ادقر نأ دعبو . قيرطلا بعت نم احارتساو |(هتالص امتخ مث
 مف ءودلبم هل لاقو هظقياو خيشلا هملعم قىرب لوعمسش رام ىلإ برلا كلم

 لاعت كالملا هل لاقف . ىملعم اي ديرت اذام الئاق هباجأف نوعمش ىنبا اي

 - 3 نوعمش رام ضبنف . الوأ دبعملاب أدبنلو ريدلا سسا عضنل

 لاقو ةيبرغلا ةيحانلا يف ًارجح كالملا هارأ ثيح ةبرخلا ىلإ
 3 د ةيلاشلا ةيحانلا ىلإ اداع مث ىبرغلا بابلا نوكيس انهه

 نوكيس ائهه : هل لاقو رخآ ارجح هارأ ثيح ةيقرشلا ةيحانلا
 ةحاسم امهالك اساقف ءانبلا طيخ نوعمشل كاللملا ىطعاو . ق شلا

 أي ونحو ؟لامشو ان ى هأف 5 هعساه
 . لب ... نيل و ٠ نأ 7 7 2

 ال هنإ : ًالئاق هسفن ىف اركفم ةعسلا هذه نم نوعمش رام بجعتو
 يف هب ركفي امب كالملا ملعف . نيصخش لجأل اهلك ةعسلا هذه ىلإ ةجاح
 ةرفغ ريهامج نإف .اذكه ركفت ال ىنبااي . هملعم هناك هل لاقو هبلق

 طا ضقو مارقا قويشلت . نان نينلا اذهب ىف ةوكيسو انيس ميد
,0- 

 هيلا ىوضما دإ نييوابوطلا ةأيح 6 مت ىذلا رمألا) 5 507 ١5
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 يبونج ةريبك ةبق تينبو . هيقرشو لكيهملا ىلإش نيقيمعو نيريبك نيبج

 اذا ليك اذ وس كالسري اناك اميدإف اله 'لع كاضفو . ميكا 57 اكضا
 2 هى 8 3 أل 4-2 كى يف ييدادل -

 امه لب عومشلاو حيباصملا تيزلو ةشيعملا ف قمنلتف ناكملا انه اماركإ

 . ةنيمثلا حبدملا ةؤسك السوا :ناذِللا

 ءانملا اكس ايظع احرف هنطاب 8 حرفي ليئومش سيادقلا لاكو

 يتلا ليطابألا ةدابع هناكم نم تلاز يذلا سدقملاو خماشلا ميظعلا

 . راهن :ليل هللا مسا ةحبست اهلحم تلحو هيف ماقت تناك

 تياك يتلا هباتكلا وح ايه ب كلذ هتفرفو ناطشلا 57 |لف

 اودارأو اظيغ اوزيمت . مانصالا تيب اذه . لوقت ىتلاو رجحلا ىلع ةبوتكم

 8 كيدلملا قيرطلا لعشب 5 رفالا اده م ئذلا ليئومش رام اولضي لا

 نابل تراصف 1 سويدافرا كلل هنبا ارودوات ف نكسو ناطيشلا ىضمف

 ق لسرا تاثد كلما عمس (ملف ' ندقتميو ليئومش تال ١ ح رصنو

 . يوابوطلا بلط

 ايناث . قيرطلا دعبل الوأ اريثك متغا هيلإ ةاعسلا لصو الو

 ةعبارلا ةليللا يفو . ائيش اوقوذي نأ نود اهيلايلب مايأ ةثالث اهيف اولاطأو

 : اذكه اهيف بوتكم ةلاسر هديبو ىناروت صخش سيدقلل ىءارت

 : لقو كقافر ةئاعبرألا ءامسأو كمسا بتكا

 كل ناطلس ال : انسنج- ودع اي كل لوقأ ريدلا سيئر ليئوهش انآ

 يوابوطلا ضبءف . ائيش اهيف شدخت وأ ةاتفلا هذه يف نكست نأ هللا نم
 1 مهفرصو ةأاغسلل هلاسرلا ىطعأو هل ىءارت 5 تو
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 كلذ نأ سيدقلا ملعف . نكامأ ةثالث يف ةراجح ةثالثو سسألا انعضؤو
 هنا قب ايا هباجأف . ةغراف كلت هلاوقأ تيسلو ةيحوز ايؤز لع لدب

 ادجوو ايضمف . ءاسملا تقو انمسر ثيح ىلإ قلطننل مق نكلو
 (لف . نيعوضوم نيرخآلا نيرجحلاو ءاضفلا يف اقلعم توحنملا رجخا
 ةفيعيس ةئسب لكيطلا ءانبب اعرش ملا . اميظع اخرف حرف كلذ خيشلا .غأر
 ةنسلاو . مورلا كلم سويداقرال ىلوألا ةنسلا يهو ردنكسالل نانو
 ١ نريطم لوألا سئايبلف دهع يو . هيداليم نوعستلاو عبسلاو و ةئاثالثلا

 كالملا هعضو يذلا رجحلا ثيح يلامشلا بناجلاب الوأ أدب دقو . ةيكاطنأ
 نيهاذلاو نيمداقلا لك هنم كرابتي ىك الدم هيلع اهرو ردع راع

 اباب لامشلا ةهج نم هنم ابيرقو . برغلا ةهجل ىناثلا بابلا اضيأ اينبو
 6-5 ) نيقسف باب ىعديو بونخلا وحن هجتيار ىخا

 ,اهطا دوريشك دايهر |هيلإ عمتجاف 1 ةريثك افرع اينبو . حيرهصلا ]مان

 ناسللا زجعي ءالؤه . انعم رم (ى ةئاعبرا وحن بئاجعلا ولعاف نوسيدف
 ى لصفلا ف مهضعب انركد دقو اهم هللا اوصرأ لا مهتر يس نساحم لايت 'رع

 نو رشعو سمح هعافترا ةقورأ ةثالث اذ ابج اورفح نابهرلا رثك الو
 هل لمعو : اعارذ نوثالثو تس هضرعو مارد نوعبرا ةلوطو: اعارذ
 ناكسلل ىفكي ءام جراخ نم اهيف يرجي يكل ضرالا بلق يف تاونف
 ينب | سويداقراو سويرونا) نيكلملا ىلإ ريدلا اذه ريخ غلب املو . راوزلاو

 ةقاكولاب ويفكر نسوبام وو ةطيساوب 0 هذال كارا 3 سويس و ذوأت
 رفحو لوعمش رام لكيه يبولج اريبك احزا ىنب هيلإ هلوصو لاح ضدلا
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 اوحو بائذ عيطق يف اولخدو هقافرو ىصم ناطيشلا جرخ ام دعبو

 ايتسرخوألا رسكي سيدقلاو سادقلا تقو يف نوعمتجم مهو ةوخألا ىلع
 : مه لاقو ةارايطا عيطقلا يقيقحلا يعارلا عجشم 5 ةوخألا لوانيو

 ةمالع نيطايشلا ىلع مسر من . ناطيش ةلعف اهنإ اوفاخت ال
 ال ريدلا دودح يف ادحأ اورضت نأ ةتبلا مكل ناطلس ال : لاقو بيلصلا
 ا هدي كلذ ناكو اوشالتو اوددبت تقوللو 3 ةميبع الو نانا

 وتحوين ةيرق يف ءابو ىثشفتو سويدافرا كلملا تام ةيلاتلا ةنسلا يفو

 نم. .تلخ ةريثك اتويب نا .ىتح (حاخ) يع ىلا ( [اخهبشلاو)
 اوبلطو ليئومش سيدقلا ىلإ اوءاجو ةيرقلا نايعا عمتجاف . اهباحصا
 بحطصاو ءاطبإ نودب هللا يدنج ضبنف ءابولا مهنع عنمي نأ ءاكبب هيلإ
 ةيسيتكلا اولخدو ةيرقلا ىلإ اوضمو ةوخألا نم نيرخآ ةسمحو.  نوعمش رام

 نوكيي اوادتناو و مهتداع بسحب ادبعم اونب مث . ةيعوشخ ةالص اوماقأو

 مهنيب لاخلا ماؤزلا توملا فرصي يكل هللا ىلإ ةرارحب نوعرضتيو
 ةيرقلا يلاهأ عمتجا ذئنيح ءابولا مهنع :ع فرصو ميحرلا هللا مهءاجتساف

 ةريبكلا ةعيبلا بناج لغ ليبخو ًاميظع اريد دبعملا كلذ نا نر

 1 هتالصب ءابولا محم دإ ليئومس رام ريد اهومسو

 اهذ لسرأ مك مل مغصلا سويسودواث كلملل ىلوألا ةفلا فو

 ةدلاو مساب هعيبو نسمي لقتل اريذتسم انفدم هب اونبش ريدلا ىلإ هذيبع م

 ةدوقعم اهلكو ىلاهشلا ةييكلا بناج ىلإ نيجزا ءادهشلل انفدمو هلآلا

 انين ًاجراخ اوأشنأ (ى ًاحيرض رشع ةسمح اهيف اوأشنأو . ةتوحنم ة راجح



39 

 نود اوءاج دق مهنأكو هل ىءارت كلملا ىلإ اولصي نأ لبقو
 1 ىميلا هنيع ترئأتف ههجو ىلع هيديب برضو بضغف . سيدقلا

 .بذه ىلع ىكبي ذخأو هنيع طبر ثيح ةيلخادلا ةفرغلا ىلإ ماقو

 1 هتباك 8 نمو . هنيع 1 ىلعو مال يتلا هتنبا لع ىأ : يثداحلا

 ىلع رصباف علطت . ميظع قيض يف وه (يفو . اهيف رون ال ةقيحس ةدهو

 8 هرصبا (لف نسسمشلاك ءىصي بيلص هذديبو هلبلح احميش ةدهولا امش

 0 ففوو ةدهولا نم لاحلل دعصف هدعاس نأ لانني بحتسيو ىتبي

 : هسفن نع هربخيل هيلإ عرضتي راصو هبناج

 ىف طقس دقو هسفن هيف دجو [لح ىأرو ٠ ويمع تابس ىف قرغو سعن

 : الئاق كلملا خ صف
 . ةكمم

 ياجا اوكتاب رق اينو ات نع سكراب ما

 د ا اج
 : لئاق اهمقب حرصي ناطيشلا دجو يتلا هتنبا ىللإ

 ةلاسرلا حتفف . هرشلا خيشلا ليئومش اي كلو يلام

 5 هللا 0 اوعمس ديلا لكو 5 طا لق ؟] داوت
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 اهتفرعم ةيرورض جيراوت يف

 ىلا اهتوديعي مث ةنس نيرشعو ةثم اهيلع اوطلستي يك سرفلل نيبصن
 . مورلا اهماحصا

 ناثلا نوكسملا عمجملا ماتلاو ريبكلا سويسودوات كلم مآ ةهينس

 تعفدو نيينامورلا ةكلمت ىلع نوتيوملا مجه م51 ماع ىنيطنطسقلا

 . (ىارا) دئاقلا ةواخربو (سنيفور) يللاولا ةديكمب ةدم اهلك ايروس مهيلإ
 ها ماع م6 /٠7 ةنس يئثوتو ةنس ١١ سويداقرا كلم م5 هنس

 هناكم ماقو ليئومش رام يفوت رايأ فصتتنم ءاثالثلا مويم 4 000

 . ثلاثلا ينوكسملا سسفا عمجم ماتلا م1731 ةنس

 درحجدزي هنبا هذعب كلمو سرفلا كلم ناراهرو تام مكيخ) هنس

 ..هكض تآلآلا
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 نيعبرألا ةيطسبس ءادهشل الكيه هقوف اونتباو ٠ لسرلا تيب ىمسي رخا

 . ةفلتخم ناولأب اهونيزو ةبيجع اروص ةينبألا هذه يف اوروصو

 ةبيجع.ةبق تنتباف تلسرأ اهئافشل اراكذتف كلملا ةنبا ارودواث امأ

 دورشعو سمح اهضرعو اهوطو اهعافترا نم لك ساوقأ ةيناث ىلع
 ا

 هلجأ غولبي ليئومش رام سيدقلا ّسحا املا ء تقولا اذه يفو
 برلاب دقر مث ) ابيلص نسيئرلا نبا لوعمش رام ريدلا ةهسائر عدوتسا

 ىلع لوئيزح مهلكو . ريفع فبعشو هسم|سشو هنهك هةينحتل عمتجاف

 ةالصلا هلجأ نم اوماقأو . هتريس رهطب قيلي ماركإب هوئفدو . هلاصفنا

 داهج ف الطب هرهظا ىذلا برلل ةماركلاو دحملاف . مايأ ةءعيس
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 انأ هتلعف يذلا ينالفلا ءىشلا لجأ نم هللا ىلإ عرضتنل ينب اي مق
 ةوخألا عيمج ىلع فوطي ناكو . هب رعشي نأ ادحأ ع عدي مل اذكهو . اضيأ
 لخديل احوتفم اباب ة ةريظحلا يف كارو نأ ثوح ا دعاون هنو مهدقتفيو

 مهنع دهاجم ناكو حيسملا فارخ قزميو فطاخلا بئذلا دير رشا ادهم

 ضورفلاو اياصولاو عئارشلا مهملعيو ميقتسملا قيرطلا يف مهدشريو
 عفري ناك ظعولا تامللك فاج ىلإو . تاريذحتلاو دوهعلاو ماكحألاو
 . لالا يقارم ف مهظفح لجأ نم عاطقنا الب تاولص

 ةسردملا ةلاحب انريخي نأ هتصق بتاك ىلع بجي ناك هنأ عمو
 هكسن حدم ىلع رصتقا هنأ الإ . همايأ يف تمدقت ىتلا ةيكيريلكالا

 لي اك هتصقب أدبي وهف . هبئاجع صوو

 لب . ضرألا ىلع انكسان دقري مل ليئومش رام خيشلا ةافو دعب
 رادقملا اذهمو . هيتبكر ىلع حيرتسي ناك ةحارتسالا يف بغري ناك (نيح
 قلعتي ناك ساعنلا هيلع بلغتي ناك امل هنا ىتح طظاقشسالا»و نييسلاسبع
 برلا لامعأ ءانسب هذيذه ناك لاحلا هذه ىلعو . مونلا هنم برهيل لبحب
 تايآلا هتطساوب تعنص ىتتلا ةقئافلا هتوق انبر هيف لعج اذلو . هحيباستو

 يذلا نيناجملاو للشلاو . نيعلخملاو ىضرملا ىفشف . بئاجعلاو
 . هودصق

 الوبار رام اهرلا ةينارطم ىسرك ىل اع سلج اهيف يتلا 1١١ هنس يفو

 هل مذق املو . هنم كرابتو نوعمش رام ىلإ ىتاو ايهذ نييواهرلا رم ءمح

 (كمامتها) كينعت انيفكي هل لاق لب اًعش هنم لخأاي نأ دري 1 بهذلا
 مامأ ةايحلا رفس يف مسريل هترضحأ امو . ءافعضلا نحن انارتل كروضحو
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 رشع ىداحلا لصفلا

 ينيمطرقلا نوعمش رام سيدقلا
 رام عبت (لف . كلذ ريغو هساأر طقسمو « هيوبأ ركذ انعم رم دقل

 . 55 ب 54 54 ٠

 54 . ىلإ 32 7 ايس . | 2 يآ » ىت

 0 1 5 هه تل 52 .ه أ ىئ د , 2 5
31 

 و --
 ايحاص ناك

 هتالصو هموص فهصي لا عيصتس نمر ٠ هلمع 8 ىحخاري "ال , هلّقعب

 تلا سي .1 مو ف 16 ها ذا 9 : .- 5 . ا
 - رم يت 37 2 7 2 0 ير

 لح ال ىذلا هعصاوتو 1 قئافلا وول 1 مئادلا هعوكرو

 . ىوقتلل هتريغو هريصو . هفصو قئافلا هكسنو . ةئداطلا هتناصرو

 ةدريسو 1 هرهطو ىء لحا لكب هتشاشبو ) م هظفحو هلك ىل ة-حالعو

 3 قحلا ليبس 86 هتادهاحن رئاسو 1 هيدوجو » هتليضفو » ةيحو رلا

 .تلوكشلا حور هرماحي م | كلذ لك فو 3 هتطساوب كيواببض ىللا ةيفشالاو

 كحض 86 هنوص عفر الو . مه هب ررشتو رتثبلا 0 هلاب ىلع رطحخ الو

 الو . دحأل مرحلا هناسل ىلع 3 ىلو ٠ (مستبم ح حرفي ناك لب . كتبنم

 لوقي ناك لب . تناك ةروص ةيأب مسقلا
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 هرذحف . ههحو ماقتسا ةالصلا ٠ نم ىهتنا الو . هلأ نم "هلك كيللا ل

 : الثكل بذاكلا مسقلا لمعتسي لمعتسي وأ اذهك ائيش لعفمي دوعي نأ نم نشعلا

 الماك ابهار راصو ريدلا ىلإ داع هتيب يف ةدم ماقأ نأ دعبو . أوسأ هبيصي

 . بئاجع لعفو

 هبونج يف عقت ريدلا نم ةبيرق ةيرق ىلإ ةوخألا دحا ةرم بهذ
 ةلييخ ةديعسو ةنبا هل قاكو . هيلإ لسرملا تيب لف . .رينلا لعش لوكا
 نيثالثلاو ةيناثلا يف ناكف خألا امأ « اغرمع نم ةرشع ةسفاخلا ف رظنملا
 عنمتي ناك هلا ريغ . مهدنع تيبي نأ اودار أو ءاشع هل اولمعف هرمع ن . م

 لعفف ٠ كلذ لعفيل نوعمش رام داهجب هيلع اومسقأ ري ".كلذ ره
 بحاص لجرلا هلأس اومعنتو اوبرشو اولكأ نأ دعبو . مسقلل امارتحا
 ةماقلا قيشر ناكو . لعفف . ةسينكلا ديشانأ ضعب مهعمسي نأ تكلا

 بحاص ةنبا تعمس اللف . توصلا ميخرو مالكلا ولحو ..هجولا ليمجو
 تسبلو ةعرسم تماق تقوللو . هبحب اهبلق ناطيشلا رحس هتوص تيبلا

 :.هل. .تلاقو . هبئاجي .تسلجف .تنأآو ابيابث لمعلا

 كلذ .حلفف انعا خألا نظو « ةكربلا كنم لانأ نأ بغرأ نإ
 يف القث دق اهيوبأ نأ ةاتفلا تملع املو . عيمجلا ماق ليلق دعبو . داميإب
 انه نم ىضما خالا اه لاقف  هيناج ىلإ تمانو بهارلا ىلإ تءاج مونلا

 قالسرأ دقف فخت ال ةاتفلا تباجلأ , اننالحمو كاوبأ 1نيلث يشل نزلا
 : ألا امل-دكمنب نوفا ةنع

 كعم تلعف نإف . ايافخلا ملعي وهو نوعمش رام وه ملعم يل
 54 هتناجأف . كسنج ءانبأو كاوبأ كلتقيف امأ .ريدلا نم" ٍندرط ةئيظح
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 كلذب ىنب ثيح اهرلا ىلإ اهدعب داع مث «":رهشأ ةتس هدهع ثكمو . هللا

 ماتيألاو نيكاسملا ىلع هيف ىدصتي اديع ليئومش رال عنصي ايونئس

 اوناكو ليئومس رام مسا ىلع ”هاكيه اونب ةوخألا رك املو ) لمارألاو

 . هليع موي هيف لوسدلقي

 ناسشلا دحأ اهتطخم نأ دارأ ادج ةليمخ تثب دلبلا نايغأ دحأل ناك

 | 25 ٠ 0 هلأ زد لتخاو ترصحنا اذلو . هيف ةمغار تناك ةاتفلا نأ عم . هنع ضري ملف

 ىلإ اهرضحا ليئومش سيدقلا ةافو موي يفو . ادج اهوبأ نزحف اهلقع

 بارتلا ىلع تمترا مث خرصت تادب ةاتفلا هتأار (لف ٠ نوعمش رام

 ىلصو بيلصلا ةمسر سيدقلا اهيلع مسرف . اههجو أهم رفعت تدخاو

 . اهلقع اهيلإ داع تقوللو اهلجأ نم

 هسار ىلع عقوف ةماحلا| خارفب قايل ايلاع اناكم قلست يبصو

 ضتحي وهو سيدقلا ىلإ رضحأاف ملكتي نأ هناكمإب دعي ملو هتبقر تقدناو

 . هللا اودجم اونياع نيذلا لكو هافشو برلا مساب هيلإ دمف

 ةيقا :ةلاش“ 64 ع ا املو فرس ام ىهفحخاو قرس رخا صخشو

 هل ملع هل هنأ اريدك فلحمي راصف وص امأ ) هيلإ اوضمو رمألا باحصأ

 . ائيش ذخأي مل هنأب نوعمش رام داهجب مهل مسقي نأ هولأس مث . رمألاب

 ىذلا نوعمش رام يوابوطلا ىلإ هلهأ هب بهذف . هباحصا ىلإ قورسملا
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 1و اهتتكس ةراغم ضرألا يف الل ترفح تدلو ام دعبف يه امأ . اوبلط ام

 ةرك نمو. + ةيرب القب الإ لكأت مو... نوعمش رام ادهم فلا دجتو الت
 .رخآل تقو نم حيسملا دسج لوانتتو توقلا ذخأت تناك

 . اهيلع اهئاكب ةرثكو اهتباكو اهنزح نم اهرصب تدقفف اهمأ امأ

 ىلع ىدتعا يذلا مالغلا الأس مايألا دحأ ينو . ًاعلخم راصف اهوبأ امأو
 . ءادعأ مالغلل ناكو . ايفشتسي يك نوعمش رام ىلا امهذخاي نأمعل

 ريدلا غلب نيحو . ريدلا نم برقلاب هولتقو هرثإ يف اوجرخ هب اوملع ذاو
 ىلإ علخملا لجرلاو ءايمعلا زوجعلابو هب اوتاو ةوخألا ضعب جرخ . هريخ
 هللا دارأو . نيذه ىفشيو كاذ زنجي نأ نوعمش رام نم اوبلطو ..ريدلا
 ةيانلا كلت وهدي. نآ .ةوعتس نام مطابق ىنعملا وكلا "عقشكودلا
 اهعضاوتلو . اهيوبأ ءافش لجأ نم ىلصتو بهار يزب ةراغملا نم جرختل
 : تلاقو عوشخب هللا ىلإ تعرضتو تجرخ لب .هرمأ صعت مل

 لوتقملا ىلع تلص مث . امههفشا حلاصلا بيبطلا برلا 5

 : الئاق هتئيطخب رقأو ثعبناف

 . اهبترذع متخ تضضغف ءارذع ةنبا ايفش نيذللا نيذل ناك
 . طق ةاتفلا.ىرا دعا ملو . امهتيب يف تاب بهار ىلع موللا اهاوبأ ىقلأو
 امل ملع ال نا : اباجأف . لجرلا كلذ لوقي امع ةاتفلا يوبا لأس مث
 : ىوابوطلا امل لاق . ناك ام لك خألا كلذ مامأ اصق مث .رمألاب
 ىه : امل لاقف .ال هاباجأف ؟(كافش يذلا سيدقلا اذه نافرعتأ
 خألا كلذ قاو قميلا اهنناجب تناك ةمالع نم كلذ دكاتويت ناكتلا
 . ةعاسلا ىتح اههتيب يف تاب يتلا ةليللا نم امهتنبا هجو ري مل هنأب مسقاو
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 ينجوزتت نأ كنكمي نوعمش رام كدرط .نإف ىاوه عنصأ تننأ ةاتفلا

 تيبلا يف اهكرت دق ناك ليجنا اهيف ةالخم خألل 0

 كلتا 9 يمسفاو ةالخملا نم ليجنالاب و ىضما امل ل ) رخآلا

 97 باتكلاب قاتل تدرج املو 3 كاوه عنصاف 3 رمالا اده 0

 دق ريو < دافثع نتانلإ تار ال اريك .تقيضتت : اهيجو لق تابلا

 ىمهو اهتريجب ىف ىلإ تضم اهيف تمرطضا ىت هلا ةوهشلا ةوفو اهقمياضت

 ارظناو اننا اين تلاقو اهيوبأ ىلإ تداج ف عطل يسد ف

7 5-5 

 رعشأ مل ذإ خرصا.مل ينإو . يترذع متخ ضف هنإف بهارلا اذه يب لعف ام
 ههجو يف بابلا تدصو دق تناكو . يلخادلا تيبلا يف وه اه . اذهب

 ارهاط خألا ادجوف ءىضي حابصم امهعمو امهالك اضبم ذكئيح . بريم الثل
 ءودهم هالك لب . فيرشلا هيزل امارتحا فنعب هامولي نأ الجخو كالملاك
 اهسفن ةليللا يف اجرخف . نآاشي ثيح ىلإ امهالك ابهذيو هتأرما ذخأيل
 |(مهلبقتساو نوعمش رام رمألاب ملعف . ةاتفلا ىوبأ عم نايكبي امهو ارحس

 مله : هل لاقو هبوث بدبب خألا عومد حسمو ريدلا باب جراخ اليل

 . ةربابحلا ترهق يتلا ةوهشلا هبلغت مل يذلا حلاصلا يدنجلا اهيأ مالسب
 "“ نكي وهو ألا .هباجلت

 3 هدد ىفت ىف م ه 0.

 ترئثأتف ةاتفلا امأ . حيسملا ةمأ ىلإ تأطخا دقل بألا اهيأ يل رفغا
 ١ 3ك 0 7 1 . 0 , 0 -- 5 5 :

 لوعمس رال تلاّقف « تمدرو افازج خالا اهلمحم يتلا مالالا نم .

 مامأ سوتأو ىتيطخب كل فرتعاف ىنبلبقا لب ىتيطخ ببس ىنكلهت ال

 مث . انبا تدلو ىتح اهيف تماقأ ةفرغ ىلإ سيدقلا اهذخاف . كتسادق

 اهيف ىبرتيل هعر زم ىلإ ةريألا تنذخا ٠) رذدقب تاّقفن هلع تطعاو



 يجروجو لاينادو وطوزو ٠ ىابأو نورامو سنافطساو انحويو ميهارباو

 ىرقلا لك اوفاطف قيرطلا لاوط ديجمتلاو ريمزتلا نع اوفكي ملو (يماعو
 0 ىذلا مويلا دنمو . مهنع ءابولا عنمو مهتالص هللا عمسف اولصو

 يف ءابولا أدب دقو دحأ ءابولا اذهب تمي مل مهيلإ ةوخألاو سيدقلا هيف

 ددع غلبو ..لوألا نيرشت نم نيرشعلا ىتح مادو لوليأ نم رشع عبارلا
 ةوخخالاو سيدقلا داع.مت . اراغصو ارابك سفن فاالا ةسمح اوتام هيلا

 . هديبع ىلع ننحتملا هللا نيركاشو نيدماح ريدلا ىلإ

 هعم عضو يذلا كالملا نوعمش سيدقلا ركذت مايألا دحا يفو
 رون هيلع قرشأ ليللا فصتنم يفو . هتيؤر ىلإ قاتو ريدلا ساسأ
 مث ٠ حبسلو رمزنل مق كالملا هل لاقف ٠ . دجسو سيدقلا ضبنف . ميظع

 : لوقي أدبو هتوص كالملا عفر
 نابهرلا عيمج ظقيتساف . سدقلا حورلاو نبالاو بآلل دجملا

 ارون ةءولممو . رانلاب بهتلت اهنأكو اهوأرف ةيالقلا باب ىلإ اوتاو هتوصل
 . ناللبمو نالتري يوابوطلاو كالملا اودجوو . ءايض سمشلا

 وف اولاقو ضرألا ىلإ مههوجو ىلع اورخ كلذ ةوخألا رصبأ ا(ملف
 دنع كالملا ثكمو ةبهللا هذه نم انريدو انلك قرتحنس : مهسوفن

 ءامسلا ىلا عفترا ذئنيحو . دواد حيباست نم ايهتنا ىتح يوابوطلا
 ةرم توقلا لوانتي راصو شيعلا فظش ىل سيدقلا سرام كلذ دعبو

 عماسم ىلإ تلصو ىتح دالبلا لك يف كالملا ةيؤر ربخ عاذو مايأ ةعبسب
 : اولاقو مورلاو سرفلا كولم

 دهش اى هعم اولصو نوعمش رام ىلع مالسلل اوتا ةكئالملا نإ
 اوناك نيذلا سرفلاف مث نمو . نوتسلاو ةئمسمخلا نوقداصلا هذيمالت
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 مايأ ةنالث دعب نمو نآلا ىتح رومألا هذبم اورعشي ' ةوخألا اك اضياو

 اههيوتا مز اها همس“ ,هكيبلابلب مايآ ةلالث اهبلع ولصق ةيزايوطلا .تيلقتلا
 نأ نوعمش رام سيدقلا نم اوبلطو ةأرماو لجر ىفلأ وحن مهنم ءاجف

 ةبمأب مهتيرق ىلإ هولمح كلذ يف مه نذأ املو . ةيوابوطلا دسج مهيطعي

 3 . الضاف ابهار راصو ذملتت شاع ىذلا لوتقملا امأ . ةمارك
7 54 

 هيلإ داعو ٠) ىهشو هيلع ىلصف لونج لجر لوعمس ١أم ىلإ ءاحو
 - 3 ه ىك

 . هتبلط بسحب هللا هاطعاف . هلجأ نم اإصقف . هب ىزعتي انبا هللا
 ىئى

 ةوخ اللو بدلل همك فصهاأ وم انس أف
 54 ب ىولسث -_ 97 .٠

 0 5 6 أ ال ١ ن1 1 -900 ١

 ةتيمك اهيقبيو ءيدرلا حورلا اهكهني ”ةيناروص ةارما هيلإ تناو
 هتياحاف 3 نيئطخي ىدوعت "ال : لاق سيدَملا اهيلإ ٍظنف ٠ اهمهادب امدنع |

 0-3 : - ر

 7 : - ١ 11 ا اءأ
 فتبصضصمومق ا اهيلإ ددرعب ححو لا كلذ لعب و هني مسق اهاطعاو ءام ىواب وطلا

 اأآأآأ ا - -4 . ىب للا ل . نب

 ١ 7 ء 5

 6 مر اونوكي مل نيرباقلا ىتح ريدلل ةرواجملا ىرقلا يف ءابو ةرم عقو
-- 

 ويلطو يّ 0 ملإ ىب . قول هر رم تسحخ م اويلطو ةريثك خوفح هيلا قاف .. قوملا ةزك .:ف. ةفحلا فد ٠م نونكمتن
 4 | 8 | أح 3-2 0

 سورف) : مهو هوحا ةرشع هع دخاو لعفتف . مهعم قلطنيل هنم
534 
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 اوتايل كلبلا ىلاهأ عيمج ىلإ هتاعس عم اهذفنا ةلايسر نك و اذه لاق

 دعي مل سيدقلاو . سفن فالا هنالث وحن رضحف 5 قحلا اوريو ريدلا

 لبق اذه خبويل نوعمش رام مهملعم اوعدي نأ ةوخألا نم : اويلطو . دعب ,

 وص اها 3 رومألا لكب هوريخاو هذديمالت هيلإ عرسأف ) بيعشلا 2 نأ

 . ريدلا ىلإ يتأيل ءاطبإ نودب ضب مث . هللا ةدارإ نكتل هعضاوتب لاقف

 رماجملابو . سيقاونلاو ليجنإلاب عيمجلاو ةوخألا هلابقتسال عرهف

 لا نأ كاذ ىأر نيحف . رحاسلا يفوطرهلا كلذ دنع دحأ
 ريقع بعس ةلفاشك هدنع مهجاوفا ترهظف هنيطايش اعد عومجل 1 3 هإ|ء.اأ م 5 . 98 ١ 03 5 ٠ ا

 حيجض بعشلا عمس (لف . بعرم بيهر حارصب مهتاوصا اوعفرو

 ؟ريفغلا عمجلا اذه لبقا نيأ نم ضعبل مهضعب لاقو اوفاخ مهخارص
 ١ هل لوقي لوعمش رام ىلإ الوسر رحاسلا كللذ تف نولهدنم مه |(يفو

 عمتجنلو ٠ مهخارص حيجض أدهيلو انتعامجو كتعامج نآلا أدهتل

 ريدلا عومجلاو سيدقلا لخد املاحو . قحلا نوكي نم عم ىرنل 8

 سرخا راصو هعمسو همف دتساف ةيصاق هبرص رجلا كلذ“هللا .ثباعط

 : الئاق ىلصو ءامسلا ىلإ هينيع عفر بيلصلا ةمالع

 قرحتو قحلا هلإ ندل نم ران لزنتل نطولا ءانبأ اي مكعيمج اوعمسا
 حيسملاب هناميإب قداصلا امأو . فيداجت ءولمملا لاتحملا اذه مكعيمج ماما
 ىلع ءامسلا نم هقعاص تضقنا مى ةرحخو)» لوق 6 تؤرخ هلددع ةلاف

 تناكو . ادامر راص ىتح مايأ ةثالث ةدم ةمندج ىف تهتم 0
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 ىلإ ايونس نولسري اودخأف مورلا امأ . هتسادق نم افوخ نوعمش رام هيف

 . هناكس ةجاح دسل ةريشك تاريخ ريدلا

 رام نع ةوخألا لأسو . دعرلا توص هلاوقأ هبشت . رخافم خفتنم

 مث . لبجلا يف دارفنإلل هتداعع بهذ . انهه سيل هنأ هوباجأف . نوعمش

 : الئاف كديدش بضعب باجأف ©« ةهنم كيري (ع ةولأس

 دمر اين لوف نه لك ميل + ليجبلالا ىف لق ام تعيس امأ
 نالمحلا باش مكنوتأي خيللا نم اوزرتحاو « ءاسلا توكلم لخدي بر

 جراخ نم ةي1 روبقلا نوهبشيو . ةفطاخ بائد لخاد نم مهو

 ؟مكل تسيل بايثب متحشوت اذامل . قوملا ماظع ةءولمم لخاد نم اهنكلو

 متتاو دبألا لإ عهبلع مكحا ىلا لوق مت كين ؟كيرعو كلج ا ل : . | جا - + 4 .- :
 1 - . . . هكا 1 5 03 .

 . حيسملا دوح هرمهر وب ناك لاوقألا هله لثمب ) مهمنإ ران

 متدسفأ مكنأل مكخيبوتل ينلسرأ دق هللا نا « اكشف اضيأ لاقو

 يف مترس الو . هرماوأ اوظفحت ملو . هماكحأو هسيماونو هدوهعو هقرط

 ءاينغألاو كولملا تويب نولكأت . نوؤارمو ةنوخو ةبذك متنأ . هلبس

 ريرشلا نوعمش لعجأل تئج ينإ اه . مكميلعت لاوقأب نيكاسملاو
 ءافتخالا نإ . ىنع فتخيلف ؛ ممألا نيب ةيرخسو اءزه قلقملاو لضملاو

 ثحابتنلو انيلإ نآلا تأيل . دلبلا لك تذدملت دق اذوهو ؛ 5 هيدجب ال

 . قحلا نوكي نم دنع ىربو
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 يفو . ىمحلا ضرمب احيرط سيدقلا ناك |منيح نيموي ةدم تاولص مبنم
 ءاضيب بايثب نوألأالتي ةكئالم ملحلا يف مهضعبل رهظ ثلاثلا مويلا

 تايينرت نومتري اوراصو نيتقرف ىلا اومسقناو . سمشلاك نوئيضيو
 : لوقت تناك ىلوألا ةقرفلاف . ةبذع

 : ددرت ةيناثلا ةقرفلاو

 . ةئيدرلا ةعاسلا نم مهظفحيو هراربأ توم برلا ينيع يف ميرك

 سيدقلا قوف . هتحنجأ دمو مهنيب فقوو ران ةبهلسب حشتم باش قأو
 رينعلاو كسملا ةحئار قوفت ةيكذ ةحئار تيبلا ألتما هتحنجا كرح الو

 نابهرلا نم ةعامجو ليئومش رام يوابوطلا رهظو . ةرطاقلا نيب رانلاو
 رام يكزلل مالسلا ىطعاو ليئومش يوابوطلا اندو . ميظع ءاهبب

 : لوقي ءاسلا نم توص ءاجو . نوعمش

 . كديس حرف ىلإ لخدأ . هتريسب ينبجعأ يذلا نوعمش اي مله
 ترحيزو قوربو دوعر وحلا يف راصو . تارم ثالث توصلا اذه رركتو
 رام سيدقلا سفن تلقتنا دوعرلا توص لطب املو ٠ دوسأك لابخلا

 اوظقيتسا املو نوللبمو نولتري مهو وحلا يف اوراطو اهوذخأف نوعمش

 ههجو ءىضيو قرشملا وحن اهجتم هودجوف سيدقلا ةيالق ىلإ اوبهذ
 ءاكب نوكبي اوراصو هولبقو هيلع اوعقوف « هبر ىلإ لقتنا دقو سمشلاك
 . مهنع هلاصفنا نوبدنيو 7

 هيلع اوماقأو . ةريثك ريهامح ريدلا تما دالبلا يف هتافو ربخ عاذ املو

 هدسج اوحيز ام دعب نماثلا مويلا يفو . اهيلايلب مايأ ةعبس تاولصلا



53 

 5 نعم 1 كد تيلعا تداقشأو حيسملاب ناعاللا ياسا ١0 ال ةحئار هنا م
 ا 4-2 . 8 8 ع :

 . هللا عيمجلا حبسو اهلسرأ نم ىلإ رانلا كلت تعفترا مث ريدلا حربتو

 :لعي نأ ردقي نم هنأل . ليلق نوعمش رام نع انه هتبتك ام نإ

 ةهسادفو هللا فوخب ةدملا كلت اك ةوخألا لوعمش رام رد ام دعب

 عش املو 5 فعضو صر هرازف هير ءابآلا ىلإ همصي نأ الا ا

 مايا هن الث هلاقتنا اف هيلإ ىعدتسا 3 ءانيملا ىلإ هتنيمس لوصوب سدقلا

 7 . ين ءءء - . ل1 ( ل: يدور 06 [كرتو اونأف نابهر ةيناثو ةئمعبس دئموي مهددع 6 «٠ يذلا نان لا 67

 اك ادج بيجع ماظنب افوفص افوفصو اجاوفأ اجاوفأ همامأ اوفقوو هنم

 . هحرد ملذخ افبسسحمب
 . . ١

 ةنهكلا مث . مايألا يقيتعلاو رظنملا ليمحلا خويشلا سلجم الل وأ

 راربألا ةسماشلا مث . ةلمكلا نوسيدقلا لاجرلا مهنودو راهطألا

 نوميقتسملاو نولماكلا ءافعألا ةوخألا مهنو '

 دحمو هسمن ترسو لوعمش رام لإ رظنف ٠) ةلبضفلا امعب نوحودمملاو

 : الئاف مهكرابو هأف حتفو هللا
0-7 

 اوقطنمتو برلاب اووقتف . ىوعدي ىذلا يديس ىلإ قلطنم انأ اذوه

 نم كلذ ةوخألا عمس اللف . مكرومأ عيمج يف مكعم نوكي يكل هبحب
 امهار نونا ماقأ مل 3 مبميب نم هلاصفنا ىلع اوك بوبحملا مهملعم
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 ىناثلا لصفلا

 (فيك نسح نارطم) سوروقسويد رام

 نيمطرق ءابوو
 م6149 ةنس يأ ةنس ةرشع تسب نوعمش رام سيدقلا ةافو دعب

 يلاهأ ىأتراف « ل نيمطرق يف ءابو ثدح ِناثلا سسفا عمجم دقع اهيف يتلا
 نع يي هرعضيو نوعمش رام سيدقلا دسجب اوتأي نأ نيمطرق

 نأل انل وه زنكلا اذه نإ : مه نولوقي نابهرلا لإ ١ ادفو اولسرأف ٠ مه

 لسرأف هئابآ تيب ىلإ انيلإ دوعي نا بجيف انتيرقو انسنج نبا نوعمش رام
 ىءارت يذلا فيك نسح نارطم) سوروقسويد رام اذبم اوريخأو نابهرلا
 نوتيهطرفلا .ىلإ :ةملس.لا : هل لاقو ملحلا يف (اليل نوعمش رام هل
 ىصو وأو . ةركفلا هذه نع اولدعي نأ نيينيمطرقلا هبنو هرودب اذه لسرأف

 1 مهنأ سيلف نوينيمطرقلا امأ . مهملعم ةريخذب اوظفتحي نأ نابهرلا
 لاجر ةيناثو فلأ وحن مهنم عمتجا لب .ابسحو يرينا اب
 نابهرلا مهأر |لف ٠ ارسق هوذخأيل ريدلا ىلع اومجهو حالسلاب نيجج دم
 تراصف . مهتاقالمل اوجرخ ريدلا يبرغ وه ىذلا يداولا ىلإ اولصو مما

 .ةنامنامثو فلأ ىورو )١(
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 نفدم يف هوعضوو هب قيلت ةقئاف ةماركب هوزنج هنم اوكريبتو رهاطلا
 : ةكرلل هتاولص 1 نيسيدقلا

 ةنس يناثلا نوناك نم رشع عساتلا يف ءاثالثلا موي هتافو تناكو

 يناثلا ني رش نم سداسلا فو . هتافو م موي تن ةسيئكلا هل تدذديعو نو

 . ةللسس ةرشع تيس يدل ةبوجعأل اراكذت

 .هنلس ةرششع ينامتب ليقو )١(
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 رشع ثلاثلا لصفلا

 م4١5-0غ٠65 نيد نيمطرف ريد ةلاح

 اني امأ .« سالقملا ووهسملا. نع انيش .فلسام .ى انزكال نقل

 يف الالتي راهنلا ةعبار يف سمشلاك ناك سدقملا نيمطرق ريد نإ
 غلب هناكس ددع نألف ةمظع « الغو ةسادقو ةمظع ةيقوغلا ةيخاتلا هله
 اوناك هتينابهر فص يف اومظن نيذلا نالف ةسادقو . فلألا ىتح انايحأ
 اودقتا . ًالامك لسرلاو . ةليضف ءايبنألاو . ةظقي ةكئالملا نوعراضي
 سيلبا ةيصانل اودعتساو . قحلا حالسب اوقطنمتو .ناميإلا ةريغب
 ردقن ال يذلا اذه . سدقملا نوعمش رام ريد ىلإ اورضحو . براحملا
 . ةيحورلا لامعألا رينب نينودكم خويشلا هيف ىري ذإ . بجي (ى هفصن نأ
 نودب رهسلاو موصلاو ةسادقلاو كسنلاو دهزلا ءارو نوعسي لوهكلاو

 بجعأ (مف . هللا مامأ ًامود نوفقيو . رابنلاو ليللا تاعاس لك يف رجض
 ىهلإلا مهريمزت ىلإ ءاغصإلاو . بيجعلا مهتوص دعر ىلإ عامتسالا
 دم ًافيصو . ريدلا اذه قوقش لك نم ءاتشلا يلايل يف ايس الو . سدقللا
 ىداولا ىلإ نولزني |نيح . قورخلاو لابحجلا نمو فوهكلاو ةيدوألا
 . هسفنل لك ًادرفنم منري مهضعبف . هءارو ام ىلإو . عساولا ضيرعلا



 و

 . 3012ج - و 36 | . 6- 00 1 7 ٠
 سوروقسويد رام كلد غلي الو 3 نابهرل 22 هعبرا اهيف لتف هك رعم مهبميل

 نوعمش رام ةبق ىلإ اوت ىضمو . ةفقاسأ ةرشع ةبحصب ريدلا ىلإ عرس

 علقت ةفصاع -به اهعفر لاح يفو زاكعلا سار ىلع اهعص هوو هج دخاو

 ليخب مهيلع ءاج مورلا ركسع نأك ةدرملا كئلوأل رهظو .رجشل ||
 مهنم تام دقو . مهتركف نع اولدعو . فوخ مهيلع عفوف . تابكرمو

 رام هج سوروشسويد رام عصو مل 5 انف نيناتو 0 وحن

 ةيحلا لق از رقيب مشروب يا كات ادلب يذلا .نافزلا لغ ننوعمش
 97 -_ رو + ' انج 424-5 2 2 بي 97

 هيف لتق يذلا ناكملا يمس دقو . نيينيمطرقلا نع ءابولا عنتماف ىصو

 هَل دنعت لل مويلا ىتح مسالا اذهم فرعي لازي الو «ةوخألا تيب با ةوخألا

 وهو يلاتلا مويلا يثو ٠ يناثلا نيرشت ةتس ىف ايونس نونمؤملاو نابهرلا
5 

 5 3 ِء 5 5 . | 5006 5 , ٠

 ايد 0 همسصقششف سوروقسويد رام رمأ ناثلا نب رسب * م ءعيابسلا
 _- اس عت

 اذه ديأ دقو ةمجمح نوثالثو ثالثو ةئمعبرأ اهيف دجوف ريدلا ىبسيدق

 لوألا ريدلا سيئر ليئومش رام همحم- اهيلع دازو 5 :.مط ىلا جخ دوما



 كلملا ىلإ مهتليضف ربخ لصو الف يجبنملا سونيسكليف :رامو دما نارطم

 517 ةنس ا(يظع الكيه ىنبو ةريثك كتنادعايسف ريدلل لسرأ نبينا

 . هناكس ةدعاسل ةريثكك افاقوأ هيلع سبحو نساحملا لكب هنيزو

 رصيقلا يفوت . موي دعب اموي يقرلا يف اذخا ريدلا ناك ارنب
 عمجملا عبت ىذلا لوألا سنيطسوي هفلخو 01١8 ةنس ساطسنا

 قار يضفار ن :هيسكذوترالا انثابأ .ليض |يظع اداهطضا راثأو ينوديقلخلا

 0 افالخ ةيكاطنأ يف بصنو مهيسارك نع مهافنو ديدحلا| عمجملا

 قزري ايح لازي ال ناك سويريوس نأ امب (مارفاف سويسارفراف سلوب)
 الف . هوصع نإ قرشملا يف نيذلا دهطضيل ةيكلم رماوأب مارفأ هدوزو
 الإ و هلالض اوعبتيل نيمطرق ريد نابهر ىلإ لسرأ دودحلا ةنيدم ىلإ لصو
 ىلإ اوهيشتو نابهرلا برهق عم. نيذلا :ةرباربلا' دولا "مهيلع لسرأ
 نمو . ةنس نيرشع ةدم داهطضالا ةرارم اوعرجت اذكهو . ةفلتخم نكاما
 . هءارو يتلا ةيلامشلا لابحلا ىلإو (ودرق) لبج ىلإ مهضعب بهد هتدش
 ىرخأ نكامأ ىلإو لزألا لبجو راجنس دودحو ةيبرعلا ةيربلا ىلإ مهريغو
 ىلإ ةيناث ةرم اوداع داهطضاللا ادع امو . ةريثك ةريدأ مه اونتبا ثيح

 ملف ريبكلا لكيملا امأ . ةبرخ هيلالقو . ةمّدهم هراوسأ اودجوف مهريد

 . رادعب اسفي

 0 برلا أيه هايإ مهكرت دعي هلل البق
 ! نابهرلا لصو امل نكلو ٠ 10 مأ ناك اناثكنإ لحب اخ اعدي مو
 0 مهئاقلل دوسألا تجرخ لاخلا يف لكيلا اولخديل اوءاجو ريدلا
 . ةعيدولا تظفح نخاك مهمامأ رازتو يكبت يهو مه تدجسو اهقانعا
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 .رثكأ وأ ةرشع وأ ةعبرأ وأ ةثالث وأ نتا نينا رمارلا نولتي متع
 ىلع نوبكنم نومكري نورخا كلانهو .ىاعم هذيملتو ملعملا اثري انايحأو

 . بوص لك نم مهتاوصأ عمست يجشلا ءاكبلا خارصبو . مههوجو : 4 [ ر لا 3 | أ 6 0 0 ٠
 مالكلا مهنيب نم ىصقأ دقو . برلا سومان يف نوجهلي هلك مويلاو
 ةاحانم مهو 5 ىلوسرلا ميلعتلا بسحعب ركشلا لومي هلع اصوعو اطانلا

3 

 فافتاو 8 ةدحاو ةفلاو ) دحاو ماظنو «. هللا لإ لدحاو ظنو ةدحاو

 ىلإ لودنتسي مهمادفا ىلع نلومقي مهصعب ناكف 5 هلل عيسستلاب
0 

 ١ / 1 7 1 0 | 5 7 | .٠

 نوقملعتيو امدح لوطباتي ساعنلا مهبلكع بلغتي سى مهرعو ٠ لاردخلا . - 8

 0 7 0-2 . . : أ 9
 هن . بى ما١٠١١ | 32 2 6 7 ا يا ب | ا ىل 4 - اح : 5 ة:ضتلاب ل ويهم مش و “غ0 ةنوكسلا لوعا - مش مسد ٠ مهيقؤورب هققن مجحح كر

- 
 مديع

 األ 24 3 8 8 ير ٠ كتفتلا كحضلا * ع ل ةكرعت 4 ءصاو وتلا, ل ولماك ٠ ةحملا 86 ل ةثأن

 ه.ع ا 8 هلل رب 142 . رو 8 7 5 ناعاللا اع همس نوؤولمم ) :تلاب 590 و + لا 5 ل وك اسيم 7 و 9 ع 5 َ .|أ 1 5 07 | 5

 ور ِ 7 مه نودملتتيو هلا ل وتان :ىذلا داشر ال ةيفاك تناك مب رطنو 501
 74-55 سس ع 7 32 ١ل ا -

 : ,/ .٠ 58 ا .٠ 1 أ
 4. 85 - وم

 اجاوفا اجاوفأ نوتاي مهارت تنكف . مهرابخا |!فيتيسلا ”نردك" بمبلا
 نويكيربلكالا لب طقف ن ١ وينال علا سيل مهتاولصب اونيعتسيلو مهنم ١

 مهريغو ةئمناثلا نييرصملاك اضيأ ىرخألا ةريدآلا نابهرو

7 : 

0-0 

7 

 ءاعشلا. انحوي-نام لثم.ةاعزلا ريهاشم اهنم. جرخت ةيتوهال ةسردم هيف
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 نيمطرف ريد فقسا انحوي

 ببسب نيقشنملا نييواهرلا حلاص . حالصلاب فرع لصاف لجر
 يعداربلا بوقعي رام عم رضحو ٠ سدقألا ثولاثلا يف ةيرهوجلا ءامسألا

 ةنس ناينيطسوي رصيقلا لوسر دئاقلا انحويب عاتجالل اراد ةنيدم يف

 يف نايسق ريدب فورعملا سنامور ريد يف يثوتف رصم ىلإ هقفارو م0 1
 . م هده زوم ةيابن

 روط نصح ىلع سرفغلا ىلوتسا ةيداليم عبرأو ةكمدس هنت يفو

 مايألا كلت يف ناكو . برعلا نيبو مهنيب سورض برح تبشنف نيدبع
 , .ىزوعلا .لايتاوة ريدلا» هركأت
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 ىذلا فيهكلا ف تعكسلو تصم مل . اماحصأ ىلإ هر ” يبه اهو

 دعت ملو تبهذ مث . لكيملا يف اهتدلو ىت لاا ابنا : 7 عم .نذلا تين

 كانه رت

 اس اع ءبيصن ةيرب ىلإ تلزن (دوسألا ىا) انغا اق ع ٠ ها (| ت1
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 رشع سماخلا لصفلا

 ينايسقلا ليئربك رام سيدقلا
 . نيسيدقلا صصق نم ىنمت دئاوف ثالث نأ : بتكلا يف أرقن اننإ

 يف مهريخ ةعاذإ : ةيناثلا . مهيف ةلاحلا ةوقلاب هللا مسا دجمتي : ىلوألا
 نماولا نه .ىرت كلذل م ميغريسب: نينمإللا ءادتفا ”ةنلاتلاو رظفإللا
 اذه هتريسب ريني حبصلا ةمجنك ناك يذلا ليئربك رام انيبا ةصق ةباتك
 هدمع يذلا نهاكلا مفب سدقلا حورلا ظفل انسحو . ملظملا ملعلا
 هللا لجر هنا اقح رهظا هنا معن . هللا لجر هانعمو ليئربك مساب هاعدو

 . هاوقتو . هربو . هظقيتب

 عقتو (نايسقاب) مساب مويلا ةفورعملا نطسوقاب ةيرق يف نينمؤم نيوبأ نم
 هادلاو هلخدأ اليلق أشن املو ) ذئموي نيدبع روط ةبصق حاح ىفرش لاش

 نسحلو بتكلا ىنعم مهفو ةباتكلاو ةءارقلا ملعت ةريصق ةدم يفو ةسردملا

 هل ابطخم نأ هاوبأ دارأ بش املو « هتيرق ةسينكل اسايش: مسزإ قالا
 لجأ نم .هديس عبتيو هبيلص لمحي نأ ىون دق ناك ذإ ىباف .هاجوزيو
 هقيرط لهسي ىكل هللا ىلا اعرضتم ىلصو هتيرق ةسينك ىلإ بهذ اذه

 . هتدارإ لمكي نأ هلهؤيو



0603 

 رشع عبارلا لصفلا

 +م4-:16 يزوعلا لايناد رام

 يف ةرثك دال قرشملا 8 تجرخ ىداليملا عباسلا نرَملا ءذد 8

 5 وأ كلك لحاو فقسا نئيعب 6 ىدا امن .4 مورلاو سرفلا بورح 3

 تناك تلزوم لتو ارادو نيدرامو نيدبع روط نأ امبو ٠ تايشربأ عبرا

 ةرييسبلا نسحب نابهرلا نيب افورعم ناك نم اه ريتخا كسا ل دب ةلم ف

 رام كريرطبلا همسرف نيمطرق ريد سيئر يزوعلا لايناد رام وهو
 ءاح هتماسر للعو ٠ هرسع سمحو هئمتس هنس ف انارطم لا

 والو وحتسم) ءاسسلا نم توص
 عبرألا تايشربألا هذه ىعر نأ دعبو ( -|

 أ أد أ هما < - د ماركإب زنجو (5714) نيثالثو عب
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 يف جرخو هايإ ًاعدوتسم هملعم نم كّربت اهماتخ يفو . ءاسملا ةالص 5
 هلخدف 0 ريد ىلإ لصو حا حابصلا دنعو ليللا لك راسو . هليبس

 هولبقي نأ مهنم سمتلاو ةوخألا نمو هيف نيذلا نييوابوطلا نم كربتو

 ةديدع نينس هسفن سبح اهيف . ةيالق هوطعأو حرفب هولبقف . مهدنع
 . ةيهبلا كسنلا لامعأ ابظاوم

 اريدم ممل نوكيل هوبختنا هلاكو هتماقتسا ةوخألا ىأر الو

 ىلع ةينسلا ةليضفلا ةعشاب عطسي ذخأ ةرانملا قوف عضو املف ٠ اسيئُرُو
 مهدعاسيو ريدلا يف نيذلاب متبي ناكف ٠ ةيثبل هبآلاك -نيكيعلاو نويرفلا

 نمو . ىرخآ تانوعمبو ءافشلاب مهديفي ناكف نوديعملا امأو ةمدخلا ف

 صاصقب صصاقن الئثل نكلو . هيدي لع هللا ةارجاام بصي نأ جلحم
 نيعماسلا ةدافإ لجأل رثثك نم اليلق ةدئاملا ىلع عضن . ةنزولا ىفخأ نم

 . هيسيدق مظعي يذلا هللا ديجمت لجألو

 يبرع رجات ريدلا اذه ىلإ ءاج . ىوابوطلا اذه ةسائر نامز ُْق

 لاغبو لامحو ريثك بهذ هعم ناكو . ةيبونجلا ةيبارا ةيرب ل ا لح سوق

 فوخ قيرطلا يف ناكو . ةيلامشلا دالبلا ىلإ رفسلا يوني هنأ امبو . ةلمحم
 بهار ىلإ هعم يذلا بهذلا عدوتسي نأ ركف . نمألا لبح بارطضال
 هدنع كرتف . هدهزو هتماقتسا نم اقثاو ناك انحوي همسا هل قيدص خيش

 قيرطلا ىف تام نإو . ايح داع نإ اهعجرتسي نأ لع ًابهذ رانيد فلا

 مو تكسف خيشلا بهارلا امأ . اهوذخأيو اوتأيل هديبع ىلإ بهارلا بتك
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 ًاخيش دصقو هاوبأ هب رعشي نأ نود تيبلا رداغ يلايللا ىدحإ يفو
 حاح يفرش هريد ناك (يجرواج) همسا بئاجع عنصي الماك الضاف

 . هل ذملتتيل هدنع ءاقبلاب هل نذأي نأ نود هيلإ لسوتو ليم وحن اهنع ديعب

 هريتخاو هملع نأ دعبو . هريمض ةشاشه ىلإ رظنلاب كلذ يف هل نذاف

 ليئربك رام 0 أدب ذئدنعو . سدقملا ةنبهرلا يز 0 ةريثك 4

 نكي ملف ظقيتلاو رهسلاو ةالصلاو موصلاب هملعم عرولا خيشلاب يي
 ناكف ليللا ةيقب امأو . دسحلا ةحار لجا نم ريللا 5 07 00 5

 ىل

 كلذ قوفو 4 ةسدقملا بتكلا ةعلاطميو فوفول أ|و عوكرل اح تلا 1 2 75
 رح

 00 اعاضتا ًايفاح ىثمي نأ هسفن ىلع عصف

 6 هاوبأ ه ضن املو 3 قىزعملا رعش 0 انشح ابوت هفوفو 3 ايديدح اأصيمف

 هذه نم ففخي ىكل هظعي نأ هملعم نم ابلطو املأت. اذه شيعلا فظش

 : الئاق السوتمو ايكاب همامأ ر اذهع هملك (لف ٠ هليقثلا لاعاألا

 . ىاطخ لقث يزاوي ال يدسج ىلع هتعضو ام نإ . ىملعم اي

 نأ يبأ اي كوجرأف . يتالزو ىصئاقن لداعت ال هذه يتافرصتو يلامعأ نإو
 يكل . ةئيطخو ا(ّنِإ ءولمملا جئاحا دسحلا اذه عمقأو للذا ىنعدت

 تكس لاوقألا هذه هملعم عمس املف . تاوهشلا ءاوهأ هيف جلتخت ال

 هل تمت املو . همسا ريظن يهلإ لجر هنأ ملعو . هريمض صرحب شهدو

 هيوبأو هسنج ىنب نأ ىأرو . لامعألا هذهب نينس عبس هملعم دنع

 يلصي نأ هملعم نم بلطو . هناكم نع داعتبالا يف بغر هيلع نوطغضي

 اماقأ هيلع ىلصو هل نذأ الو . ببسلا اذه لجأل هقرافي نأ هل نذايو هيلع
 ا
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 كلذو هذخأو !كبهذ عضو نيا انل لوقيل يفوتملا لأسنل يعم مله
 هللا نم بلطو ةالصلا يف كانه فقوو نيسيدقلا تيب ىلإ اوضمو ذيملتلا

 خرص . يبرعلا روضحب هتالص نم ىهتنا الو . هصلخيو هدنع كذا

 : لاقو لاع توصب

 تالا ايبأ انل زق. قطاب .هلبدو .همامآ ربلا تلمع :ىللاب هل
 تؤص ريقلا نم ءاج لاحلا يفو ! كقيدص يبرعلا بهذوه هوَ : :هلواعللا

 : لوقي

 دحأ.هب فرعي الو . هديب وه هيف هعضو ىذلا ناكملا سفن يف هنإ

 رمقلا حتفي نأ ليئربك رام سيدقلا نم بلطو . يبرعلا كشف « هاون
 ريقلا حتف الو . هتبلط نم يوابوطلا هعنمي ملف . ملكتملا وه نم ىربل
 هناسل نأ رصبأو . ةدم هلمأتو هلم افوفلم تيملا دجؤو يرغلا زن
 : الئاق ايكاب هلبقو هيلع بكنا هقيدص هنأ هفرع املو ٠ ينط لازيال

 هللا نسيدق ىقيدص اي كنم كرابتا نأ .تلعحأ قأل 34 قوط

 قرافأ لوي قلع رداغأ ىلا ادعاسصت نآلا نم قاب هع
 , ةردي رب |نيح تارئآلا مم.ءايحألا لكي هين قتلا د

 مث . نايرسلا هدبعي يذلا ىوس قح هلإ سيل نأ تتطفتو كملع“نآلا

 مهقتعاو ةديبغ ىرعلا .ىنعلتسا هتعاس نمو: . اك"( براعلا 04

 يأتل ريدلل هلامج كرتو . نوؤاشي ثيح مهفرصو بهذلا نم مهاطعأو
 ؛ ريذلا .ةدئافل ىقب ام كرتو. .. تاه نيكاسملا 'ىظضأو ؟2ةيلوشلا

 نيفاور تاذ ةلظم هل ىنتباو . انحوي هقيدص مساب يعدو دمتعاو دملتتو

 موي ىلإ ءاتشو ًافيص كانه نم دحي ملو . الاش نيسيدقلا تيب باب جراخ
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 هوندا | وةيرغم ةيدعبطو .لاتتشلا وحسن ىرعلا لحتوو «ىكب
 ثدحو « ةريثشك فاعضأب هتراجت برلا دازو . نينس ثالث كانه ثكمو

34 

 املو 3 بهذلا نع ءى 2 [|لنجحأ صوبي لو ةنسب هتدوع لبق انحوي قوت نا

 هع م نابهرلا عيمج فه هرظن رادأو دسيدر كنعال ندلا ىلإ يب ىلا داع

 0 مكنيب 7 م ىنإف ؟انحوي ىقيدص ني مهأس . مبنيل 00

 ناك ادإ مهطاسف . ةهنس دنم هتافوب هوباجأف 3 اهدخا نا كحرأو هعيبدو ةهدنع

 وهو اذيملت هل نأ ديب . الك . هوباجأف . هبهذ صخب ام ائيش مهاصوأ دق
 ى 2 - 3 مهلأسف . همتكي الف بهذلا نع ءىشب هاصوأ دق ناك اذإف . هلثم يقت

 7 كر ىلا 12 املو 4 ةوخألا طسو ىلإ 5 هوعدتساف ٠) هايإ هو رب نا ىبرعلا

 : ىبرعلا لاق 3 لوقت 9 ىل نلع ال لاق بهذلا

 وأ ابهذ هيطعأ نأ بغرا تنك ةريثك ارارمو . ىقتو ىل قيدص نإ

 ىنم ذخاي ملف «. هللا دنع رجأ هببسب ىل نوكي ىكل رخا ائيش وأ ةضف

 . هذدذنع ىبهذ تعضو قوي ال هنا نم ادكاتم تنك ذإو 3 ادحاو الاشتم

 ةفرعملا ليلقلاو ديلبلا اهيأ تنك اذإف . يبهذ كريغ دحا ب 1 هنأ نظأو !
ْ- 

 تابادعب كتايح ىشاالاس كملعم اهايإ كملس ىتلا ةعيدولا ىلإ درت ال

 لاقف . بواجي اذام ردي مل ءرمألاب ملع هل نكي مل إف ذيملتلا امأ . ةرم

 هيلع تزل يبرعلا هقاتسا ذدئنيح . قحلا نلعيس وهو . سرلا ةدارإ نكت

 6 ٠) ةكسب هصحش ادبو الو . ديدح نم لالغاو لسالسب هطبر ليللا

 عمس املو 34 ىكبي ذخا باذدعلا "ب 0 ةننلفكي !كن تهل انف درسا
 ع : 2 م . ٠ ال 7

 . 5 هى سه ع ش٠ - مم ال 54 ل سل رو . و . 7 ناب لا عم "لاح هيلا 3 سأف ليئربك :انم او م,ىخا ىلا ها فهسوص لاض لا

 ؛ ةوابعلا تللقل لاق مث 1 اريثك هيلع ملاتف ٠ رم باذدع 6 هلدجوف
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 ىدعتي نم ىلع ةنعللاب مزجيو . مهلماراو مهماتيأو مهنيكاسمب اوفأريو

 ؟ داعو هتءارب لوانتو هركشو ليئربك رام سيدقلا هلاع لف ) هرماوأ

 . هتيشربأ لها كلاينبب متهب مث نم دخأو . هريد

 ةدحاو ةدئام عيمجلل نوكت لاب ىضعي ماع وا ريدلل ناكو

 . ةدئاملا .ىلإ صاخ ءىشب ةوخألا نم دحأ يتأي نأ اعنام . دحاو ماعطو

 دا و هله هتلعف ىلع نسولقلا همال دإو : ماك ةدئاملا ىلع هعصوو

 ةعرولا نسيدقلا ةرظن نم هد ١ لب : ماعطلا كلذ نع هذب عسل مو

 ريدلا نيناوق اودعتي ال نأب مهيصويو نابهرلا ظعي يوابوطلا قفط
 درف . همامأ عوضوملا يقابلا لكأي ال نأ يقشلا كلذ رمأ (ك . هعئارشو

 سيدق ادح ام . ذخأم لك فلصلا ذخأ دقف . ةسكاعم تايلكب هيلع

 لاحلا يفو . ريدلا نيناوق ىدعتي نم لك ةديدش تانعل نعلي نأ هللا

 هؤاعما تقلذتا تيح ءالخلا تيب 9 :رطبلا صاغما نم اقياضتم وه

 ىلع هدجوف 3 ةرورضلا ةلازإل رخآ خأ بهذ ليلف لعبو « #0 ىضفو

 . هكاله ىلع نذيزح هوريقو هوذخا خيدلا ةوخألا ريخأو داعف لاحلا كلت

 ةيرظانلا لكل هضشهد هيوم راصو نابهرلا عيمت ىلع ميظع عرف عفوو

 .اهه .لومحتسي الو نيناوقلا ظفحب نوزرتحي فيك اوملعتو . نيعماسلاو

 همف ىف هعضوو ةدئاملا لع لوفلا نم اليلق ذخا رخآ تهآَر اضيأو

 : هل لاقو ةسوبعب سيدقلا هيلإ رظنف . زبخلا سيدقلا كرابي نأ لبق
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 سيل ضارمألا ىفشي ىك ةوق هحنم هل هبحو هناميإ هللا رصبأ املو . هتافو

 ثانا مدس [ةلكدو 5 هتافو دعب لب . بسحو ةينمزلا هتايح يف

 نكتلف . هبر ىلإ لقتنا يناثلا نيرشت نم سماخلا يفو . ةريثك بئاجعو
 ةكريلل هركذ نكيلو . انعم هتالص

 مل هنأ ىتح موي دعب ًاموي عملي همسا ناكف ليئربك رام ى 5-007
 ضر 1 اقل ةوراقتا نيديع روط. فارطغ ىزوعلا .لايئاد راه قوت

 هتصق بتاك لوقيو . سدروق لبج يف يذلا بوقعي رام لكيه يف ًانارطم
 راثاو اهرلا لقره لخدو .اهرلا نع سرفلا ىلج اهيف ىتلا ةنسلا يف
 . مهيسارك نم مهدرطو ناميإلا يميوقلا ةفقاسألا ىلع ًاداهطضا

 تناك ةثداحلا هذه نإ) نينوديقلخلا ةفقاسألا لبق سرفلا درط اى

 ترثأت ذإو . (قيقدت ل |! جاتحتف بع ناك لايناد رام ةافوو 8

 رس تأدب دق تناك برعلا تاكرحت نأ ثيحو داهطضالا اذهب ةسينكلا

 مورلا ملظ ىلع مهايإ الضفم مهب بحرو ”:برعلا ءيجمب ليئربك رام
 يذلا مهريمأ ةريزجلا يف راز كلذ دعبو مهدعاسو اقيرط مهاطعأو

 . اب نوفختسي الو نيناوقلا ظفحب نوزرتحي فيك اوملعتو . نيعماسلاو
 عئارش ةسرامم يب نايرسلا عب ا ل ا

 عيبلا ميمرت فو ٠ مهاتوم عييشتبو مهدايعأب لافتحالاو سيقاونلاب مهنيد

 اهددحي ىتلا ةيزحلا نم نابهرلاو ةسماشلاو ةنهكلا ءافعأ يفو ٠ ةريدألاو

 نايمنلا ناي اومحي نأ ءافنحلا برعلا ىصويو . ةعبرأب مهريغ ىلع

 .احلص نيدرامو نيديعروطو نيييصن دما منع نب ضايع حتتفا 15١ هنس )١(
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 ةدئام ةرشع اتنثا مهل تناكو . ةبحرلا دئاوملا ىلع نوسلجي مث «خلاو

 مهعيمج سلجو . ادحاو ناك مهعيمج زبخو ٠ ضيبألا ءرفاوملا زعب ةتوُكشم
 نيتمقل وأ ةمقل هنم مهمف يف نوعضي داكلاب مهنأ نونظي مهو ةدئاملا 5

 هنوعدي نيذلا بيجتسي ىذلا هللا ىلا هتابلطبو ليئربك رام ةالصب مهنكلو

 رثكأ ماعطلاب ةضئاف ةدئاملا تدجو دقف كلذ عمو اوعبشو اولكأ . قحلاب

 لقول نو

 نم اوضبنو اوريحتو اوشهدنا ةبوجعالا كلت نابهرلا ئأر الف

 يعومدو نوكبيو . ةريثك تارم نوسيلايروق نوددري مهو ةدئاملا
 ٠ هلل انملظو انناميإ صقن ىدالوأ اي اورظنا ليئربك رام مهل لاقف . رمينت

 ديرن انكف نحن امأ . انب هءانتعا رهظيو . هتمحر ب اندقتفي نيح لك يف هنإ

 راص انل اخيبوتو مهلجأ نم كلذل )2 انيلإ اورضح هيلا انتوخأ ملظن نا

 مهامس دقو هتراشب يف ىصوي ءالؤه لثمب حيسملا ٠ هانيأر يذلا ثداحلا

 هلمح ريبك قودنص ىف لضافلا زبخلا اوعضوو . فوخلا مهذخأف . هتوخا

 ءابرغلا عمس املو . ميظعلا روهمجلا كلذ لك عبش دعب دويتبس ةعبرا
 3 تكلضفلا كلت نم هكر مهو يب لإ (وليخاب نأ انكاول ةبوجعألا ريحب

 نم لكو . ةبوجعألا اوعاذأ ثيح مهتويب ىلإ اوبهذو مهتبغر ىلإ بيجاف
 انآلا ا ا للا 27”"سيرضشل 8_قمررس

 قدص بسحب تاومأ ةثالث هللا ةوقب ثعب ليئربك رام“ انابأ/"نإ
 ةريبللا ينوزرألا توقعي و (خانهلا) دلب نم ىذلا ىغصلا عوشي ةداههش

 ع 0

 هل . اممنيض»+ةمايا قلذد تامر
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 وه امأ . ةدئاملا ىلع ةالصلا لبق دحأ لكأي نأ زوجي ال يف

 ا ا ا ل تيلقلا قأو املو . لكأيل هلي دمو 0

 ديف 01 انو" تان هءاعما .تقلدناو ماعطلا أيقت هتعاس نمو

 مهيلع ىلصي نأ هنم اوبلطو . هيمدق دنع مهسفنأ اوحرطو اريثك نابهرلا

 . ةيوس خألا كلذلو مه رفغي نأ هللا نم بلطو مهكرابو ىلصف . هيلعو

 نويتبسلا ىضمف نوريثك نيكاسمو ءابرغ ريدلا مآ ةرم اضيأو
 ى 6 يور بث تأ إ- يب . ىف 528 7 ه ل

 1 هل اولاقو اشرك رام سدقلا اورجخاو

 ىفكي "لاى نلوريثثك نيكاسمو ءابرع ققأ ةدئاملا . لعَت 5

 لاقو ةعدب سيدقلا مهءاجأف . مهايإو ةوخألل ليلقلا

 اوبهذاف . عيمجلا عبشيو يطعي يذلا قازرلا برلا ناحبس

 ةوخألا مصيلف ءىش لضعي , نإف )2 اللوأ ءاب رغلاو نيكاسملا اوميضاو

 بألا بطخ ةالصلا دعبو . ديهز ءىش ىقبو مهرمأ (ى اولمعف . مويلا

 : الئاق ةوخألا ىف كرامملا

 نيكاسملل نويتبسلا همدق ءاشعلل دعأ ام نأ : يتوخا اي اوملعا

 لك هنم ذخأيلف ليلق هنم ىقب دقو . مويلا انيلإ اوءاج نيذلا ءابرغلاو

 لبقف هللا نم ءازحلاب ىظحيل رمذت نودب ركشلاب اهلبقتيو ةكرب مكنم

 ةدئاملا ىلإ لكيمملا نم لودعصي ) ةلئاملا ةالص لوممتي سح هنا ةداع



/4 

 . ىرخأ ”ةلم :ةرشغ . نسفتفا عال فكرا وم

 ةيرقلا تناكو . (نوكيس) ةيرق يف ةلمرأ نبا وه يناثلا تيملاو

 الو. ةنهك الو انهيف. ةسينك ال + توبب ةرشع. نم رثكأ اهيف نسبل ةرِعص

 حبصي نيح لجري نأ هتيشربأل هترايز يف ةداع سيدقلل تناكو . هسماشش

 ةيرقلا هذ اوخلب لف + اهروزي ىلا ةيرقلا نع اديعب لوبيز
 تام دق ةلمرأ ةيرقلا كلت يف تناكو . اناكم هل اودعيل هذيمالت لسرأ

 . مويلا سفن يف داع نودب اهنبا

 كعفوو ةعرس تاق « ةيرقلا ىلإ نأ سيقلا نام
 يف مهم تبحر نيذلا هذيمالت ىرتل تجرخو بايثب هتطغو هريرس يف ابنبا

 . .تانع دق ابنيا نا مودع ين اهكلو «مادنا انا كو
 هيف تيب يف اولحي نأ نم امود مهرذحي ناك سيدقلا نأل ؛ 2

 . رخآ تيب ىلإ اولقتني نأ اهنم اوحتسا مهنكلو تيم وأ ضيرم

 ملع املو . ةيرقلا جراخ لازي ال ناكو ليئربك رام كلذب اوربخأو
 ادب ري مل اهنبا تومب هوربخأ امل نكلو . مهرهتنا ةلمرا تيب يف اولزن دج

 اهم اذإ كلذك وه |ميفو . عجو ىلع ًاعجو دادزت الئل اهتيب ىلإ لوخدلا نم
 .اهدعاسيو اهعم قلطنيل هيلإ عرضتت تءاج دف

 ذيمالتلا نظف اروخبو ةرمجم بلط اهتيب لخد امو . اهعم ىضمف
 ىلع ةالصلا لجأل ةرمجملا بلط هنأ : نيرضاحلا سانلا ةيقبو ةأرملاو
 ا

 ١ ١ 3 2 ١
2 

1 
 . اراردم هينيع نم صيفت عومدلا تناكو هيتبكر ىلع اثجف وه اماو تيملا
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 . هدافم ليئربك رام عم ًادهع ماقأ 20 ناك دقو . بيلصلا ريدب

 سيئر صرم نأ ثدحو « هزنجيل رخآلا رصح الوأ |هنم تومي نم نأ

 : الئاق هللا ةملكب ةوخألا ىلع متحو . اهبنيب مت ىذلا دهعلا

 هبايث هوسبلا يفوت املو . ليئربك رام ىقيدص يأي ىتح ىوزنجت ال

 دق هقيدص ناب هنوربخي ليئربك رام ىلإ اولسرأو . ةريقملا ةبق ىف هوعضوو

 6 هنأ ةوخألا هل لاَمف هبف هلجت ل ريدلا ىلإ لسرملا أاصو ايلف ع تنام

 اموي رّشع هعبرا لوسرلا رخآت جلثلا فئاكت نمو . هيرخصلا ةريزج ا

 م لاحلل جرخ كلذب سيدقلا موجب |(لف . سيدقلا ىلإ لصو ىح

 رقد ىلإ لصو املو . هوعبتي نأ هذديمالت رمأو اعرسم ايشام لوسرلا

 . نابهرلا ريخيو ريدلا لخدي نأ هعم يذلا لوسرلا ىلإ زعوأ بيلصلا
 درهم. قمك سيدقلا امآ «قانحلا .بتباتكو روظبو ةريجم اوتايآ هكحتف

 كبو ةثانح لع ىحنآف اددشم انفكم ةقيدص دجو ثيح ةريقملا ةبق ىلإ

 : الئاق هللا ىلإ ىلص مث . ارم ءاكب

 تمكئفا 2 كيلإ واو كاتم بلطا حيسملا موسب يه برلا اهما

 ىهتنا الو 3 ينملكيل اضيا يقيدص مقا 3 مايا ةعبرا دعب كقيدص رزاعل

 ةهرب هعىم 00 ادتناو مونلا نم مك هماقأو هذيب هكسمأ هتالص نم

 نيكاب يناحورلا مهيبأ زينجتل ةبقلا ىلإ نابهرلا ءاج املو . هب حرفو ةليوط

 نار اوركتشو“ ( يح هوأو .نيجت حرقا ىلإ مهعزخ. بلقنا «٠ نيتيزحي للا ) آ [ م < 1 31 .٠ ئنازحو
 : مبنيعا 8 ليئربك رام سيدقلا مظعف . هولدحنو



6 

 ىهتنا املاحو 5 اهدسح ىلإ نسمنلا عوجر بلطي ناكف وه هه ع اننا

 لق « هيعيتلا عم ملكتو هيلجر لع باقوو هينيع مراجلا تساوي
 همدخو سيدقلل ذملتتف مالغلا امأ . هللا اودجم ةبوجعألا بعشلا ىأر

 ى هونفد تنام املو 5 بئاجعو كانا لعفو ) كاماك اغا و نايسو هتافو ىتح

 ,”:نيستلتلاد يحب

 هلوظ اريبك ارجح اوعطقيل لبحلا ىلإ نيتاحن سيدقلا لسرأ ةرم

 ىلع هولمح مل ٠ هيديدح طاشمأب هوتحنو هوعطقف (هبد تيس) ناكملا لهأ

 بارون 5 لايمأ ا هفاسم نم هب اوتأ هللا هنوعمبو 1 ناروت اهرجي ةلجع

 ابذجي نأ اردقي ملو ناروثلا لك ذئنيح . هيلإ ىدؤت ىتلا ةعلطلا ىلإ ريدلا

 ىوابوطلا ىأر املو . اهبلحل ةوخألا ضعبو ليئربك رام جرخف . ةلجعلا
 : لاقو هللا ةملكب متح اهلقثو اهمجح ربك

 قف تكع نأ اياشوأ ناك ايت .نايهرلا نحال هللا نيه طلبا

 حابصلا ةالص اولمكأ املو . رجحلاب اوتأيو اعيمج اوجرخيل لب . ريدلا
 تاومألاو ءايحألا نب ريع ١ سيدقلا نأ ابو ) اعم ةوخألا نك 1

 ا بت . - 32 . ام ال رو نأ عمو ع نيالكارلا:ةبق قو نيسيداقلا تيب ىف نيذلا ليتعو واعيا رح

 1 هنأل بجعتو ليئربك رام سيدقلل اورهظ دقف مهوري مل ةوخألا

 هوباجأف ؟متنا نيأ نمو يملعمو يئابآ اي متنأ نمو مهلأسف . مهفرعي

 اهتلق ل ةبيهرلا ةهلكلا انعمس .لقف ...نيسيدقلا .تويف 6 غرزاللا نحن

 دعاسنل انيتأ اذلو ريدلا ىف ثكمي نأ هللا نم ناطلس دحأل سيل»
 : الئاق مهمامأ هسفنب ىمرو . هسأر سيدقلا فشك ذئنيح : ةوفحألا
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 1 3 هت 7 5 6 || 9 ٠"

 5 3 ةلمزألا كلت مجالا هيعص ةالص كتل م اعنا تيعبو نينان ةلمرأ

 يبصلا ءاضعا يف حورلا تبد ىتح هتالص نم سيدقلا ىهتنا نا ام هنا

 تعمس دق هتالص نأب سيدقلا رعش املو . كانهو انه ىلإ كرحتي أدتباو

 00 لاقو همأ اعدو هيلجر ىلع هماقأو هديب كتاف هلا سشاعو
4 

 هيذخنف . همون نم ظقيتساف امئان ناك دقف . كنبا اذ وه
 سيدقلل تلاقف ةأرمالا امأ . سانلا هحدمي اليكل كلذ لاق . هيعضراو
 ىحورلا داليملاب هلمكت نأ رابلا بآلا اهبأ كنم سمتلا . ةدعرو فوخب
 همسا اعدو هدّمعو اهبلط ىبلف . ةيدومعملا مسر دعب لبتقي مل هنأل
 4- ليئربك رام ذيملت سورودوات نأ ليئربك رام ةريس بتاك ركذ . ليئربك

 يخلو 1 33 ر ىف راسو و َ اليوط نى تاع ةنأب ) يبصلا اله نع هريخأ

 . ءابرغلا افيضم . نيسئابلاو نيكاسملا ىلع اقكرتم ةحلاصلا سرلا قيرط

 . هتافو لعب , اكاض اركذ هل اكان 3 نيعئاجلل هزبح ِْ

 ليئربك رام سيدقلا ناك ال ليق ”ىنبلآ ىتف وهف ثلاثلا تيملا امأ
 يىبص ل ايللا فصتنم يف تام نيدادحلا نبلا ىمست ةيرق ةسينك 6

 ءاكبو ةلولو توص عمسف رفاسيل يوابوطلا , ماق حابصلا يفو . بيسح

 سر هع نأ ىهرعأف 200 هني اوبلطو تيما لهأ ىتأ مث . يجش
 ةينيع نم عومدلا تضاافو ادم بأتكا مهئاكب ةرارم رصبأو هب اوءاج (لف

 ةالص هيلع ىلصي هنأ نو رضاحلا نظف . هللا ىلإ ىلصي ادتناو اراردم

 يخوز رام ةسينك اهيف تناكو تايدم ءاضقب وكارتشاو زاز نيب ةيرق نبلا ١(
 .سوالوقين (بلاع)
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 لسرنل خويشلل لاقف . مرحلا تحم لجرلا نأ ليئوك ناهكزغيدقلل

 هللا ىبسع هلجأ نم اولصي نأ مهنم بلطنو هملعم ىلإو هريد ىلإ اصخش

 : لاقو فنادملا ضيرملا ملكت لاحلا ينو . هحماسيو مهنم لبتقي

 هاديو اذه لاق . ةيهلإ ةملكب طوبرم انأ . انابا اي رمألا وه اذكه

 نابهرلا لك عمسو . توملا باوبأ نم بيرق وهو ناتليلك هانيعو ناتسساي
 هطابر نم هلحنلو هءالمك نحب 0 خويشلا لجأ لاَشف . ةملكلا هذه

 يادا ةهيسا خيش اثح كنذ لكلعو ٠ توملا وأ ةايحلا ىلإ رتبكل هحماسنو

 ىلع يذلا مرحلا ىلع لبقأ انأ هللا دارا نا . ضرالا ىلع ضيرملا دنع

 سفن تجرخ تقوللو ةوخألا عيمحو ليئربك رام ةلافكب سفنلا هذه
 ليولا اوطعاو مهرودص اوعرفو نابهرلا لك ىكبف . هدلسج نم 2

 مهيطعي نأ نيبلاط برلا مسا اودجمو . اوعمسو اوأر ام ىلع مهسوفنل
 هريد ىلإ اعرسم ىضمو يادا خيشلا ضن هونفد نأ دعبو . ةحلاص ةرخآ

 مرحلاب هاطبر دق اناك نيذلا ريدلا سيئر ىلإو يثوتملا اذه ملعم ىلإ نيبو

 هيلع ايلصف هتلافكبو ةوخألاو ليئربك رام بلطبو خألا رمأب امهربخأو
 . ةعم ةليع ىذلا نانيحالا لك ىلع ليئربك رامو هاركشو

 هحالصل اراكذت هانبتك ةريثكلا ليئربك رام لئاضف نم رزن اذه

 نيسيدقلا لامعأ لك فصيو رصحي نأ ردقي نم نكلو . هب ءادتقاللو
 . رهاظلا ىف هنم رثكأ ءافخلا ىف ران ليل مهر نومدخي نيذلا

 نع هليحر نمز برق دق نأ ايؤرلا يف هل رهظو نسلا يف نعط الو

 سومان بسحب ريسلاب هتيعر ىصويو اريثك نابهرلا حصني أدب . ىلاعلا
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 ءاح عرصتي وه اخينو . تاطخا يبذل يملعمو ينابا اي يل اورفعا 58 1 6 هآأذ ف1 2 1 6

 [والتنا نابهرلا هآر |(لف 3 نيسيدقلا تيب 8 لسالاسب اطوب رم ناك ل ولحم

 : نيلئاق هنورجزي

 ءالؤه ىنلح دّشل . الئاق هعدب باجأ ؟لسالسلا :م كلح ٠م

 . مكنيب نوفقاو مه اهو اطوبرم تنك ثيح نم اوجرخ .نيذلا نيسيدقلا

 3 نيسيدقلا مامأ ناك امعإ هدوحسو ىوابوطلا ونجح نأ كابه لا مهف كئنيح

 خبطملا بناجب يتلا ةريبكلا ارودوات ةبق يف عضوو ريدلا ىلإ رجحلا لخدأ

 نكلو . ضيبأ ناوص رجح وهو . هلك ريدلا نيجع نجعي ناك اهيلعو

 ناذللا ناروثلا تام مويلا كلذ ىفو . رمرم هنأ نظ ناسنإلا هيلإ رظن اذإ

 : راك .تببح ارمطو هلحملا اح

 ا تح جلى ناو م ان - ان 2 8 2 لا هئم ا ه ًامثربك رام سذدَقلا | لصهار 1 مانآلا دحا 3

 5 21 5 ١ تا[ | . م ٠ لا ٠ اا[ هه 3 -

 3 عنملا تحب وص ما 3 هملعم رماد هحورح ناك اداو 5 . 5 6-0 هلاصفمنا

 0 أي - 4-5 ١ رمأب ءاج هنأب ابذك باجأ قحلا لاق نإ لبقي ال نا نم افوخف وه اما

 اصرم صرم هليلق مايا لعنبو 5 ةوخألا نب :كسف هلق دئنيحو 1 200

 نابهرلل تساقكآف ٠) راضتحالا 6 فبذدعتي راصو 5 هنا اشو "نافع

 اروخب اوعضيو ةرمجملاو ليجنالاب اواي نأ مهدحا صرعمي امدنع . ةداع

]| 

 . 0 أ -_ ةايحلا ىلإ امإ ريصي لاحلا يفو . ةمحرلاب هلبقي نأ هللا نم نيبلاط اولصيو

 و آيس ُّق عمتجا مهتالص ردات رهظي و مايأ 500 اول 1 املو 0 50 | مأ

2 

 رهظ لتلعب اولصو نيلماكلا خويشلا نم نيسمح و هئم وحن رشاعلا 6َوِيَلا



50 

 لجرألا نيب هرمع نم ةرشاعلا يف دلو سيد . نولوانتي اوناك نيحو
 ةفقاسألا ىتأو ادج ميظع ءاكب راصو حبذملا ىلا نابرقلا ةنهكلا داعأف

 ىلا يبصلا اوذخاو نيينالعلا ةنهكلا ةيقبو ةئمتاثلا نابهرلاو ةرشعلا

 ىلإ نوعرضتي ةالصلل اوثجو ليئربك رام نساحملا ينسلا شعن ىلإ تام

 نايرقلا زبخب ا ل ا ا

 انوفص تعبشلا مصتناو ليئربك رام شعن ىلع امهوعضوو مدلا سأكبو

 هللا ىلإ نوعرضتيو نوكبي هتبتر يفو هناكم يف لك ًاقاوجا اناوجباو انوثيم

 مهتنوعم ىلإ ليئربك راهي رثلا -نوخديو « تبل يبصلا ةايح لجأ نم :ه

 بجع عيمجلا ذخأف .ام رثا هيف نوكي نأ نود يبصلا رفط هللا رمأبو

 ىدلا يصلا تاك ادإو . ارورسو احرف اوأالتماو « هللا روحو روك

 د نهاكلا ذخأو رارسآلا ةينيص هذي ىلع اوعضو اها شاع

 هيرف نم 0 رذدنم سيئرلا نبا ادي ص لا يبخل

 . ناّرح

 ىلإ اوبهذو ةكرلا زبخخ اولكأ ميس ١ 00 كرتشا نا دعبو

 ةسماخلا يف ةنبهرلا ميكسا سبل دقو ةنس 74 ليئربك رام شاع
 يف ةوخألل اسيئر راصو ٠ نيرتعلا نب اساوح مصرو + ربع نم ةرشع

 0 انقساو نعد رآلاو ةسماخلا ٍِق اسيسق ميسو 1 نيثالثلاو ةعساتلا

 ةثالثو رهشأ ةعبسو ةنس ةرشع عبرأ ةيفقسألا يسرك ىلع سلجو نيتسلا
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 مل ةريثك تاريذحنو اياصوو سيماونو نيناوف مه نم لق « لماكلا برلا

 هدي دمف ةوخألا لك هيلإ عمتجا توملا ضرم سيدقلا ضرم الو

 هحور عدوتسا مث . حيسملا عوسي حلاصلا يعارلا مهعدوتساو مهكرابو
 ىلع نزحو . بيط ذاذر رطقو . ميعنلا لزانم ىلا تراطف . هبر يديب
 مايا ةعبس ىهبلا هدسج ىلع اولصو اريثك هتيشربا لهأو ريدلا ءانبأ هقارف

 ةريزجلا رهن ىلإ ريبكلا ةلجدلا رهن نم هنفدل هتيشربأ تعمتجاو . اهيلايلب
 نيدبع روط دلب لك يأ . ءيدرلا وأ 'نسبايلا ربغلا وه ىذلا ةيرخصلا
 فاللا ةعبرأ هتنفدل اوتأ نيذلا عيمجا خدع غلبو . 787 هارق دعت ىذلا

 دمآ نارطم سيناويا مهو ةفقاسأ ةرشعو ٠نيثالثو ةعب 1

 روباخلاو راجنس نارطم سويروغيرغو نيقراف نارطم سويطانغا

. - 

 هيهمهسم“- و
 و

 نارطم انحويو . اراد نارطم سنايسيسو . نيبيصن نارطم سوينافيباو

 ثلاثلا يف عقاولا ءاثالثلا موي نم ةثلاثلا ةعاسلا ىف هتافو تناك

 تت. ناوجأ-تيضنفت ايبق ىلا م17 .ةنيم لوألا .نوناك خرم خي رشعلاو

 ميظع ماركإب هوزنجو .ةمجمج 814٠ هيف دجوو ريدلا اذه ىبسيدف

 هيف عومجلا كرتشت يكل نابرقلا اومدقو نيسيدقلا تيب ربق يب هوعصوو
 . نيمئاص اوناك دا شصضعلاو عوخا نم اولزه هي
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 يف يناثلا . هتافول اراكذت لوألا نوناك 7 ىف املوأ دايعأ ةثالث هلو

 هتاولصب ففك هيف ىذلا بآ رهش ١” ىف ثلاثلا . ديدحلا دحألا

 . مث ىشفت يذلا ةرجنحلا مرو يأ نوعاطلا

 لوألا .ينانلا امك

 ناثلا بابلا هيليو
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 34 ٠ ال 3ع مو 1 ( اطودوأت رام ناك امل هبأ وهه ةزايضشأ 'ىم هف عنا دمأ لأ رطم 8 ا ١ ا

 رامو ريدلا ويوابوط هنم سمتلا . كلذ يوابوطلا ضفر ذإ مام ظ : ظ
 3 ا م6 نق ناك ةلأل ع ةعييخ 037

 5 ىلإ هيلإ !صتس هيلط يبليل ر ندلا فئشسا ١ ايليا

 نليبيصد ىلع ابرح برعلا ل نا ماهسب تنيضأ
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 يانا بابا
 ٠ 7-5 هلس نم

 الصف ١ هيفو

 لوألا لصفلا

 نيريثنلا نيب ام دالب برعلا لوكد يف
 ني دبعروط نارطم ايليا رام يفو

 986 ل دك نيو كل :تدعشا ةاليملل ءعيباسلا ن فلا ءاثي 3
 ١ سى ىل اس ع. 5 ده“ ل - يا 54 .

 اها وما ل وسنيو س فلا دال ل وحتشو مو لا فبلغ ةرداتف س شىهلأو
 و 22 84-000 5 و . 5< وا 4 2. 2 7 ا 7 ىب

 ١ ؟ 1 ىو ٠ . .

  1 0م 0 م[ أ ١ 5 5 -
  3 5لم يبس مهلمع مجبمم 55 وبسةرعي 59 2س 7 بلعي ر وض

 . 5 , 9 يارا ١ 5 ١ 0 هر

 ىف 55٠ ةنس اوحتفو ٠6 نايرس مهرثكاو دودحلا نم ةبيرقلا دالبلا ناكس
 ا 2 32 -. ى ا 7 > >7 _- “ ١

 نير هلا نيب ام دالب ىلإ اوتأ امك برعلل اقيرط باطخلا نب رمع دهع
| ! ٠. 

 ملا لدعلابو ةهداويكرذلاو ملظلا ةرحخاو هن وح لوذدب اه لخلف

 هسا و
 / هحكلمملا

 :ارطم ايليا رام وه ليئربك رام دعب هدجن ىذلا لوألا فقسالاو

 . م1-118 نب نيدبع روطو رمعلا



56 

 ثلاثلا لصفلا

 . ما/"١ 115 نيدبع روط نارطم شيعي انحوي رام

 املو ريدلا 8 9 20 ١ قبرطت 5 3 نب راس نم ناك انحوي رام !له

 اهيف ىتلا 7١9 ةنس ىتح هترادإب ماقو . ريدلل اسيئر راص .هتليضف تفرع
 ةنس ةرشع قئدحإ .ةيفقسالا ريد نأ .كعبو . نيدبع: روط: ةيئاوطل تحل

 . نوتيزلا لوعمسش رام هزانج رصحو مالا. ةنس قوت
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55 

 ىناثلا لصفلا

 . م1918 نيدبع روط نارطم يحا رام

 رام ايليإ
 5 ىخا

5 فكصت-س
 هل 

 أ 4 7

- 

 لفقو سدد روط ةيقشم |
 ٠1 ايم < 1 < ب 3

 اطودواث رام قوت الل ةنبملا
 رصم اضودوات زام يود

 ' ش ا |[ ا. ىو م

 أننا مح دامو لاشسوب رام 5 1
 7 7 7-3 - يل ع جت“ --- 1

 :ندرام نأ ظف .ببحس رص وأمؤو
 سس ةاع 5 7 دس ف 0 1

 9 ا
-. 

 ءقراف نا طم ايليا
 انا ل 5-7 _ 8
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 مالك: 161/ يدوتيزلا نوعمش رام

 يفو . سانسبح ةيرق يف دلو . يسانسبحلا رذنم نب نوعمش وه

 ةءارقلا ملعت ثيح مهتيرق ةسينك ملعم ىلإ هوبأ هذخأ هرافظأ ةموعن
 هرمع نم ةرشاعلا غلب املو . سدقملا باتكلا رافسا علاطي راصو ةءاتكلاف
 مولعلا ملعتيل ينيمطرقلا نوعمش رام سيدقلا ريد ىلإ هوبا هب بهذ

 لك نا نيدبع روط لك يف اذفان ناك يذلا نوناقلا بسحب ةيكيريلكالا
 سدقملا ريدلا اذه ةسردم ىلا هاوبأ هب أي هرمع نم ةرشاعلا غلب يبص

 ليئثرك رام ةافو تثدح كانه وه (يفو ًاسيسق وأ اهارراج دارأ اذإ ىتح

 ةسدقملا رارسألا لوانت دنع هتافو نم ن ا مويلا يفو نيدبع روط نارطم

 ل سادقلا اوداعأ كلذ ةنهكلا ى أر (لف تامو لوعمش ىفلا سيد

 عمجلا لكو نفدلا اورضح نيذلا ةرشعلا ةفقاسألاو مه اوماقأو حبذملا

 رام شعن قوف ىتفلا اوعضوو . انمحرا بر اي نيخراص نوكبي مهو
 . مهنوعل اضيأ سيدقلا اوعدو هللا نم اوبلط دحاو مف نمو « ليئربك
 ةتغب نوعمش ىتفلا ثعبنا ليئربك رام سيدقلا ةالصبو هللا رمأ بسحبو

 رارسألا ٠:ةينيص ةنهكلا عضوو ام رثا هيف نوكي نأ نود مونلا نم نمك

 .بعشلا ةلوانم دنع هيعارذ ىلع رارسالا"ليدنفلليقو "15
 ى
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 عببارلا لصفلا

 ما/ 10-44 نيدبع روط نارطم رزاعل رام

 2 وه ىبومبي ل وعشمس ) ا مهأ كناثلا سويساأنتا ١م 4 طنللا صعب هن اث ١ [|١ - | ث أ|دأ ه | |

 - 8 52 5-5 الن ٠ 2 وع 0-9 ةومت "ببن *ول ىخا هن ؛ اضم لا ى ا 0 دبصخلا 23 2و6 075 ًّ أ ا[ ا ش |

 07 0 ١ | 3 | 02 م 3
 رمد مع همسيل برلا دانا ىبليلكسو عابسا اميررك مهتموأف داو . اش وحح

 فكر لآ و

 7 - 5 3 8 | رس
 مها هند 9 ”اممرسل ثاالن ريدلا 86 ثتثحم ىلا اعب مال":

 اننا . أ ر لم 1
 أد 5- >7 ا
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 ةعوضوم ةيكلم ءايشأو ةضفو اريثك ايهذ اهيف دعو لخد

 ناك ىلا ءوبضلا ةدعانسم اكلم ردكلا لمأت نأ دعبو ليفت نال يلو

 جرخو ناويحلا كسمأو هدعب دحأ هاري الثل ةنطفب بارتلا هقوف مك . هعم

 هريخا هلا ىلإ داع (لف ىزنكلا كلذ مهربي مو . هركسعو دئاَقلا ىلا

 . هب

 . ًابايثو ةضفو ًابهذ دؤاد ىلع دئاقلا زارب رهش علخ نمز دعبو
 لك ملعتو . هل ذملتتو ريدلا يف هعم نكسف . هلاخ ىلإ هلسرأو ةرخاف

 00 ل للا
 ناك هلاخو . هلاخل ابهذ هعم بلجيو ارس هدحو زنكلا دقتفي ناك رخا

 عرازم يرتشي هنا امك ٠ لمارألاو ماتيألاو ءابرغلاو ءارقفلا ىلع هعزوي

 ددجو . نيمطرق ريد ىلع اهفقويو نيتاسبو ةيحراو نيكاكدو ارودو ىرقو
 ًالوأ ىرتشا دقو . ليمج ءىش لكب هنيزو . سرفلا هقرحأ نأ دعب ريدلا

 ىلع سرغو . اهكلم لكو اهءامو . هنكسي ناك يذلا دومعلا ريد ةعرزم

 ىنبو . ديعب نم اهب نأ . نوتيز ةسرغ فلأ رشع ينثا وحن اهنويع ءام
 جايسبو . بصق نم ناث روسب اهطاحأو اوس نوال ارم

 ةيسير رعت ءارجا اهيف ماقأو . ناليغ ماو جسوعلا كوش نم ثلاث

 دادزا ةنس ترم املكو . ارمث يطعي نوتيزلا أدب ةسماخلا ةنسلا يفو . اهب
 روط ةريدأو سئانك لك 57 ءاضت تناك هجاتن نها باو

 لكل انوع ةعرزملا تيز اذه راصو . ةصاخ ريدلا جايتحا دسيو . نيدبع
 ينوتيزلاب ينوعمش رام ىمُّس نوتيزلا اذه ببسبو « لضافلا ناكملا اذه

 . مويلا ىتح
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 هسورد نوعمش ىمبغا املو بعشلا لواني اكل نهاكلا نأ |يف . هدي ىلع

 لاكلا ةجرذ ىف :بسحو « ةنيعرلا ميكسا نبل .كيالقلا سرارلملا ف

 ريبللا ةينئاكرب ىلعسا دبا ويري ةسودخلا ايبنو نابض هتيكلو ةرقاعلا
 كلملا اهانتبا يتلا ةميدقلا ةنيدملا) ناوريس بناجب لهسلا يف ىذلا ىلفسلا

 500000 0 011351 9 هيراقلا روباش
 1 ةعونتملا ضارمألا هيمشأ هذي ىلع ىر ىت نأ هللا هحلمو . ةقئاف ةمكحس

 سرفلاو مو لا قلود د نيب يتلا حلصلا ةلهاعم تصضش هدهع قو

 ىا ملحم تيبارر هد لل نيدبع رول دلي لك اوبسو سرفلا لعصفم

 دؤاد ىفلا مهيب أريثك املحخ أو رساو سانسبح ىلاهأ اوبسو ةيملحملا

 وخلا نبا وضهار دا دوادو همح رش || تبحاص لن ١وعمس رام تأ نبا ايمحلا

 لدتاق لتعاو . لاوريس لهس ىلإ اولصوو ) بسلا ن

 هورضحأف . توملا فراشو باغلا ريزنخ ىأ (ز كارول لا

 نم حيسملاب نماف ) هصرم نم هامشو هيلع ىلص ىدلا لوعمش 0 ىلإ

 1 اهل

 نوعمش رامي رسو توملا باوبأ نم هدرتسا هنأل هتين لك نمو هبلق لك

 هلأ
 روممضتل

 هكرتف دواد ىفلا امأ 3 مهدلب ىلإ اوعجرل ةيم ]|[ . ف ارفاو اددع هاطعاو

 . لهذي ثيح ىللإ هشفأ بن
 را

 ايف ىلإ اولصوو . ديصلل دونج هعمو دئاقلا اذه حرخ مايألا دحأ ىفو
542 

 ويلا ف طغعد كئاقلا هاتن مذلا ءصخلا قىوف ىذلا احلا
 ل ل - '/ 2 كك 0 - 0 م فرعيو .سوبرطعد د-ناقلا ه ف قوف نذل ظ

 .٠ ا ل 8 يت 2١ 9 رض 3 ر مهمرمرل هةرعريسبل هميدق ةبرخ قش اخدي هوار اذديص ابحلا ىوف اودراطو . (مثيه هعلشب)

 ةراغم رصبا ع سلا اخدف دواد ىفلا دئاقلا رماف 3 امحلا كللد 6
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 هعيب ىنبو 4 نيبيصن يف تدهشتسا ىلا ةديهشلا اينوريف ترام ريد هب رخو

 . هلالا ةدلاو مسا ىلع ةريبك

 مكاح نم اناتك ليخأ نيت قل ةريذأو سئانك يبي نأ دارأ املو

 همركاو هد بخرف ) ةرخاف ةيكلم اياده هيلإ كلاماح ةفيلخلا 9 نييصت

 را د ار ا

 مركأ ) مث رابخألا ةده تعاد املو ' هريد لهأو هومركي 5( برعلا ةالو

 موسرملل اماركإ الوأ . ممي (ثيحو اهرلاو نارحو نيبيصن ءارما لك هاوثم

 ميمو . ةينيع نيب ةعطاسلا ةيهالا ةمعنلا لجا نم ايناث « هركذد راملا

 0 00 ا مو ا بهذب ذب هنوتآب اوناك نيلعؤلل

 . ممئاقدص 506 توكلملا ل فو . ا لوعضي

 رام مسا ىلع ةريبك ةسينك يقرشلا بابلا لخاد نيبيصن يف أشنأ مث

 دق ناك يذلا ميدقلا اينوريف ترام لكيه ثيح ٠ ديهشلا سورودوات

 اومرح مهتنهكو . ءانبلا ةكرح اولش ةرطاسنلا نأ ديب . انعم رم (ى هعاتبا

 دلب لك ىلع مكاحلا يلحنالا رزاعلا نب يجرواج سيئرلا ىلإ دوعمش

 هوطعي ىكل هتيالو يف نيذلا ىلإ بتكي نا هلأسو . كاذموي نيدبع روط
 ىيسيدقب نمؤي نكي مل ذإ "لاح هلاؤس ىلإ هبجي ملف 1 ءانملا ةلصاومل ةلمع

 كلت يفو . مهدئاوعب قلختو مورلا ثياش لق ناك هنألم بلا انللت

 ناك نصحلا دلب نم يموك اهمسا ةأرما نوعمش رام ىلإ 0 مايألا
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 بيرع ةيرق نم ضيرمب اوتأ . نيئس رشعب نوتيزلا هسرغ دعبو
 ءازإب يذلا نوتيزلا نيب اولخديل اوءاج املو . لواش رام ريد فوف ةعقاولا

 . اليلق حيرتسيل رجح ىلع اوأكتاف نا عجولا هيلع دتشا ريدلا
 ضيرملا قيضب هريخأو هيلع ملسو نوعمش رام ىلإ مهنم دحاو عرسأو
 نأتكا هآر (لف ضيرملا ىلإ ىتأو دومعلا نم نوعمش رام لزنف . ديدشلا
 هديب يذلا زاكعلاب ناوصلا ةرخص برض مث . رثأتب هلجأل ىلصو هيلع
 الو هيف عجو ال نأكو لاحلل ماقف ضيرملا هجو حسم هب نق مام كلاب
 نابهرلا عمتجاف هركشو هيملق لبقو لوعمش رام مامأ اثجو ٠ صرم

 دقو . ءاملا تضافا يتلا ةرخصلا قوف ةريغص ةسينك اونبو الاح مهلك

 ةالصب هضرم نم ىففشي اهلخدي نم لكو . ةريثك تايا اهيف ترج
 ى . مويلا ىتح نوعمش رام ةسينك تيعدو . لوعمش رام سيدقلا

 نايسصد ىلإ اهدو هدومع نم لوعمش رام لزن ليلق نمر لعبور

 ةوافحب هوقلتف اهيف نيذلا ءارمألاو ءاسؤرلا رازو .دودحلا ةنيدم
 . ةنيمث افحتو ةرخاف ايادهو ةليلج تابه مه امح دق ناكو . ةميظع

 هصخو . هبلق اك نم هبحا هنأل ةقئاف ةماركب مهسيئر زوريف هطاحأو
 أ -.. و . ةعدق ٠كامأ هنم ىلط هدنع ةلاد هل تراص املو . هئامعز عيمج نيب ةماركب

 ب ل :

 ىه ةميدق ةبرخ الوأ هنم ىرتشاف . سئانكو ةريدأ اهيف ىنبيل نيبيصن يف
 ةيكلم ةينباب هنيزف ليمج ريد اهيف ناك يقرشلا نيبيصن باب جراخ
 اريمك اقلنف هبونج يف ىنبو حءاسمحلل ايلاع ادومع هيف ىنبو . ةعيذدب

 نيتاس هن التو ءاحرا سمح رقما الهه ىرتساو ٠) قيرطلا ىرباعو راجتلل

 ةريثك ىضارا يقرشلا ةنيدملا باب لخاد ىرتشا مث ٠ تاسرغلاب ةينغ
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 لك نا بتكو . هانب يذلا عشيلا رام ريد ىلع اهفقوأو ةليمج تامامح
 ريدل نوكي سورودواث رام ةسينك نعو ةريدألا هذه جايتحا نع داز ام

 نابهر ذخأي ةسينكلا هذه ديع يف كرتشيو لزني نمؤم لك ناو . نيمطرق

 ريدلا نابهرل ةيفقولا دايلوي رام كريرطبلا تبث دقو مهريدل هريكاوب ريدلا

 ع يللا رت ليصل عر ريك دوس ماعلا هلع كي ل ل

 ةيحراو نيكاكدو ىرق هل ىرتشاو ةرفاو تاريخب ريدلا نيز اذكهو
9 

 هيلع فيخ . راطقالا لك يف ٍيننوتيزلا نوعمش رام مسا عاذ املو

 ىلع هعزوي يذلا لاملا ببسب هل اوببسي الثل رارشألا سانلا دسح نم

 برجر اعم ريدلا ءانمؤر ىأترا كلذل هفيراتل برعلا ةلرسفت ديكاعلل

 نكي ىلف ع امأ + .نايلوي راع كريرطتلا كتذب اوضواقو. ى انتساب

 . رمألاب ملع يأ هل

 نم لك ذخأ نارح نارطم ينفوك نب ايلي لب | رام يثوتو هللا رس املو

 دما نارطم ركذلا فنآلا اطودواث رامب اذاف . هفلخيل أشي نم ءابآلا

 ىلع رمالا ضرع هرودب كريرطبلاو ينوتيزلا نوعمش رام قيدصو
 / اطودوات رام راملا نأب اوملع دا عيمجلا ةييك تسال سدقملا سودانسلا

 حلصي راتخم ءانا هنأل لب يىصخش ضرغل نوعمش رام راتخملا مه مدقي

 دوبلطي اهيف ةلاسر عمجملاو كريرطبلا هيلإ بتك ذئنيح . ةمدخلل
 أ . نيمطرق ريد يف وهو ةلاسرلا هتغلب الو . للعت نودب مهيلإ هروضح

 مامأو كك نى رطبلا مامأ سلج حبدملا مامأ للص نأ كلعبو )6 اعئاط مهيلإ
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 يف مظعف . هروضحب تيفشف اهيلع ىلصف ءارولا ىلإ اههجو ىوتلا دق
 هتعاس نمو ؛ كالم ىلإ امك هيلإ رظني ذخأو . نوعمش رام سيدقلا هينيع

 . ةروكذملا ةييكلا .لامثن 8 نوعمش رام اودعاسي نأ ةاياعو ىلإ بتك

 اهسّدق 7١ ةنسو ةسينكلا ناينب اولمكأو . لعاف ةئمثالث وحن هعم 0
 اهيلإ عمتجي ناك اهامج ببسبو . نايلوي رام كريرطبلا نييرخآ نيتسينكو
 ناك اهيفو ن ,ثكلا نينمؤملاب تنتغا ىتح ةالصلل نينمؤملا لك

 ْ يات لك دسي ناك اهنمو . ءابرغلاو نيكاسملا

 ةسينكلا بناجب ىنب برعلا بولقل ابييطتو ةفيلخلل اماركإو
 تزاقنت لكي. نقيب ناكو .« .قثال وهام لكب هنيزو اليمخو اريبك ادجنم
 ءارمأ هبحا كلذ لجألو . هنومؤي نيذلا نيجاتحملاو نيلصملاو ءاهقفلا

 ليبس يف اهقفنيل ىرخأ بهاومو ةضفو ًابهذ هوطعأو هومركأو برعلا

 حيراسي

5 

 يبرغ عقاولا ةديهشلا اينوريف ترام ريدو هلالا ةدلاو ريد ددجو
 ةمظنأ نل نسو . تاريذنو تابهارب هيلا ءاجو ٠ اهأشنأ ىتلا ةسينكلا

 هر نيناوفو

 . اهيلإ راشملا ةسينكلا نم يبرغلا بونجلا يف طميد رام ريد ىنتبا مل
 . اهدراو نم اهجايتحا دسيل ًارودو نيكاكد ةثالثلا ةريدألا هذهل ىرتشاو
 رام ةسينك نم ةيقرشلا ةيلاشلا ةهجلا يف ىت وَلا ةريبكلا ىحرلل اتيب ىنتباو

 ةنيدملا روس عم هدحو ظآاآ0 ىجرلا راع اروس ىنبو ٠ سورودوأت

 نوعمش رام ىحرب تفرعو « ةنيدملا لخاد ىلا ياه هل هل حتفو . يجراخلا

 م راس اوهعم ني طرق فيذاعو يول هله فقفواو . مويلا قدح نوتيزلا
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 دنع .هتالصب نوفلحي اوناك هب. مهقلعت ىلإ ًارظن ”نيذلا>+ةئيقر اتق
 . ءاضتملالا

 نوذولي اوناك نيذلا دوهيلاو نيينثولاو نييوناملا نم نيريثك ذملتو
 ذملت اذكه . نييقيقح نييحيسم نوريصيو ةسينكلا ىلإ نوتأيو هتاولصب
 مهاصوأو مهدمعو . اهل ةرواجملا ىرقلا يف نيذلا دوهيلا مظعمو نارح

 . توملا ةرورض يعاد نودب ىرخأ ةميهب وأ ايدج دحألا اوحبذي ال نأ
 دحألا ظفح ىلعو . ةمحرلاو ةبحملا ىلعو . ةالصلاو موصلا ىلع مهثحو

 . حرفب همالك نوقلتي اوناكف ةعمجلاو ءاعيرألا .ئمويو

 متجا يذلا درك رانم عمجم يف سيدقلا رضح ما/14 ةئس يفو
 ءارآلا لك اوذبنو . ناميإلا يف يأرلا اودحوو نايرسلاو نمرألا ءابآ هيف

 . مهنيب تناك يتلا تافالخلاو

 . هتريس بتاك لاقو . ةميظع بئاجعو تايا هدي ىلع هللا لمعو

 اهنع انعمس اهنمو . انيديأ اهتسمل اهضعبو . نيعلا مأب اهضعب انياع اننإ
 . .سستتلا "فاق

 وأ فالخلل حسفي مل (يكح ًاريدم ناك هنأ مالكلا ةصالخو

 سيل . ةيهإلا ءايشألا عيمجب اهنيز هنكل . ةسينكلا لوخد يف ماصخلا
 . اضيأ اهرواج ام لب طقف ىه

 ديع نارح يف لمكأ ىتم هنا ًافقسا راص نأ دعب سيدقلا داتعاو

 ثيح هدومع يف نكس يذلا ريدلاو نيمطرق ريد ةرايزل يتأي نيسمخلا

 .ناو ةيالوي ةطويرم هيصق درك رانم )١(
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 هنأ الإ .رمألا لوأ ىف اريثك رذتعاف : ةسينكلا ةدئاف لجأ نم ةبترلا

 ةيكاطنا كريرطب ديلا هيلع عضوو . اريبك احرف هب اوحرفف . اريخأ نعذأ

 ىلإو ةرورضلا ىلإ ارظنو . ةسينكلا هب تجهتباو . ةيداليم )2١١( ةئم
 ىتلا سئانكلاو ةريدألا ريديل بهذي نأ يف كريرطبلا هل نذأ هل هتبغر

 يدومعلاو دحوتملا (سوينببيوب) رام هل افلخ ماقأف .اهممرو اهانتبا

 نيناوَقلا اوظفحي نأ هذديمالت ميم ىصوأو . هملعم لثم هنريبس تنسح

 نيمطرق ريدو ٠ كنم ةعلق ىف ريدلا اضيأ دقفتو . هللا ىوقت لكب ةيهإلا

 52 اثكمو رخآلاب |ىنم لك حرفو كب بلا ىلإ داع مل : هنطو سانسبحو

 ىلإ كنرطتلا بتك مت . ةيشربألا صحب ام َّق نال اذن مايا هعضب

 امك ميظع ماركإب هوذخأو اوتاف . مهيعار اوذخأيو هيلإ اوتيل نيينارحلا

 هب اوحرفو ةنيدملا نم لايمأ ةثالث ةقاسم ىلع اعيمح نارح لهأ هئاقلل جرخ

 قافو . ةميظع ةنينأمطب هيسرك ىلع سلجو . هللا كالمب مهحرف ادج
 . عيمجلا ماركإب يظحو . ةسدقملا هدر يدش لا عاب هرصع همففاسا عيمت“

 ةلما نيمطرق ريد نم اهتمفاسا راتخن ةرغاشلا تايشربألا تنم دئدنعو

 نيسيدقو نيموحرو نيملعم ينوتيزلا نوعمش رام لثم اعيمج اونوكي نأ

 نيذلا نابهرلاو اهتنهكو نابهرلا ونب همركأو هبحأ دقو . تاريخ يلعافو
 ىلع ادج ابوبحم ناكو . مهتجاح دسيو مهدقتفي ناك هنأل . اهلبج يف

 .ترعس ةيالوب ةطبترملا ورا ةيحان نم وه )١(
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 نيرضاحلا نم مهريغو ريدلا نابهر نم نيريثك اعفش نوقابلا مدقتف
 مهيلع ىلصيل هنم نوبلطيو نوكبي مهو نوعمش رام يلجر مامأ اوّرخو
 : نوعمش رام سيدقلا لاقف . هقافر ةفقاسألا ىلإو هيلإ اوأطخأ ل

 نكلو . ءالؤه ىلع تيلص ءابآلا اهيأ مكرطاخ لجأ نم ىننإ

 1 ذإ ىهتحاتو ءازج نم كلذلا + اهراق ةوعي ال ىيرقلا نم حرش
 هقافر ةفقاسألا نوعمش رام ذخأ مث . ةيهلإلا رارسألا لمكن نأ انوكرتي

 ةراجح هللا رظمأ . كانه نم اليلق اودعتبا نأ دعبو ٠ سدقملا ريدلا ىلإ

 ًاعيمج اودابف ةاتعلا. كئلوأ ةيرق ”:يبليكنب ىلع ساق بضغ ةراجح . درب
 ْ . لئالق دارفأ ادع . ةايحلا نم

 . هيف ىتلا ةسدقملا نكامألا نم اوكربتو نيمطرق ريد ةفقاسألا لخد

 ريدب صاخلا ناوريس بناجب يذلا ىلإ اولزن مث « ةليلق امايأ هيف اوثكمو
 . ريدلل ىتلا ىرخألا رايدألا اورازو راجنس لبج ىلإ اورفاسو نيمطرق

 سيدقلا 58 اهادعيا» نقلا سكانكلا نم اوكرتو نييضت نااار ارو

 .. لوفي كأم

 : الئاق ىلحنالا ليئاربج هيلإ ءاج . نارح ىلإ نوعمش رام داع املو

 تقفار موي ىنتنعل كنأل . ىلع ىلصت نأ سيدقلا انابا اي كوجرأ
 : الئاق هنوعمش رام هباجأف . عابسا ةيرق ىلإ نيحقولاو ةاتعلا 607

 .ةيلاحلا شوجرك يه يتلا ناسوك رفك ءاضق نم ةبيرق ةيرق يه يبليكنب )١(
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 ةنيدم نيييصن ىف اهددجو اهانب ىتلا سئانكلاو ةريدألاو . نوتيزلا سرغ

 , نس دقلا نايقرلابا نيلي ارك يع هر نيب هررتلا

 فقسا انحوي رام هللا ةئيشمب يفوت ريدلا ىلإ هئيجمل ةيناثلا ةرملا يِفو

 . ريدلا سفن نم رزاعل رام هناكم ريتخاو . نيدبع روط رئاس
 نأ نيرخآ ةفقاسأ ةثالثو كريرطبلا هرمأ نوعمش رام لصي نأ لبقو

 ال مهنا كلذ . اهيف تبثيو لبقي ىتح هتيشربأ ىلا رزاعل رام اوقفاري

 لكو اهلهأ مهب بحر ةلجدلا رهن ىلع يتلا(افيك نصح) ةدلب ىلإ اولصو
 324 ٍبسآ) ىععدت ىتلا عابسأ ةيرق ىلإ اوراس مث . ىرقلا نم اهرواج ام

 ا
| 

 أه ةماسرل نض راعملا نم لفو لوعمس رام 01 ءاح كانهو (ةريهشلا

 تفقو تقولا ناك لإ مهسفنأ ءاقلت نم عابسا هيرش نم اوجرخيل رزاعل

 مو اورخأتو . ةيهلإلا رارسألا اوسدقيل اودعا دق اوناكو ٠ سادقلا
 رداغن ل اننأ نولوقي ةفقاسألا نأب نيدناعملا ريخاو دفولا داعف . اوجرخي
 ىلإ ءايقشألا ةاتعلا كئلوأ هجوت ذئنيح . ةيهلإلا رارسألا سدقن ىتح
 اوحسفي نأ نود مهودرطو ؛ ةناهالاو ريقحتلاب مهيلع اولاهناو ةققاسألا

 قوف يذلا رخصلا تحت بيرق ريد ىلإ اوزاتجاف . مهباود اودشي نأ مش
 . اضيأ كانه نم مهودرطو مهرثإ يف نودراطملا ىعسف . عابسا

 نوينثولا هلعشي ملام ٠ ىلوألا ةرملا نم دشأ تاناهإو تاريقحت مهوعمساو

 تنبب مهواجي ملو بالكلاك نوحبني مهكرتف نوعمش رام امأ . دوهيلاو
 تناك ىتلا ةسينكلا هدحو لخدو ةيرقلا تحن يذلا باغلا ىلإ لزنو هفش

 ءاتقشألاو ةاتعلاب اذإف . قيمع ملأو نزحب هللا ىلإ بلطو ىلصو كانه

 .2 مهعم نيذلاو مه بارما كاللم ةطساوب توملا هب رص لوب رضي نيحقولاو
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 يفو . مهرد الو اهنم دقفي ملو . اهبحاصل اهاطعأو مهرد ةئمثالثلا جرخأ

 هدمحنو هللا ركش عمس نم لكو ةايحلا هذه نم دابو كالملا ع لاحلا

 ريد ىلإ ةثلاثلا ةرملل ينوتيزلا نوعمش رام سيدقلا ءاج الو

 ةميظع ةهمأب هوذخأو : ةقيرق - سادس لها عيمجو هبراقأ هراز نيمطرق

 ب نو سب هنو لك قلم قا دل يعير تي يا حا
 تناك ام لكو ابتك مهتسينك حنمو مهكرابو مهيلع ىلصف . هللا كالمب
 تينب دق تناكو . ماظنلا نسحب اهنيزو اهءانب ددجو . ةينآلا نم هجاتحم
 رام مساب هومس داععلا رس لبتقا امدنعو . افصلا نوعمش رام مساب يدق
 تيعد ةسينكلا ددجو اسيئر راصو ربكو هللا رس املو .افصلا نوعمش
 تي وه. رسلفلا يبأ تيبو ٍنوتيزلا نوعمش رام ةسيئك همساب دئدنم

 ةراجحب يببم ليمجو ريغص ريد هتيرق يبونج يف كلانهو . يقرشلا روسلا
 ىلع لكيشا سركو ء ءايدخلا ا يدتعم ادومعو ةاكيح هق . ةتوحنم

 ذه ةئيدم .نارخ :تناجب هريد .ىذلا رفظملا ىدتللا نتاع قاعوجما
 يف اهعضوو رزاعل رام تافر نم ةريخذ ريدلا كلذ نم رضحأو . نوعمش

 رثكأو . ةبوانملاب جربلا يف اونكسو نابهرلا هيلا عمتجاف :دويدلا ,!ذه
 ىف اونكس سانسبح نم نورخآ نابهر اضيأو سانسبح نم اوناك نابهرلا

 رزاعل 7 ريد اذه ينو . هتيرق سانسبح بناجب يذلا ونيبز رام ريد

 سسأو + نينمؤم اخويتشو ةسماشو اسوسق نوعمش راموس ةلاووكألا
 نيرسفمو ءارقو ءارعشو نيسيدق نيملعم امل نيع . ةسردم ةيرقلا يف
 . ملعلا نوبحيو ءايكذأ ةيرقلا هذه ءانبأ نأل نيرهام
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 مقتنا يذلا هللا وه امنإ .. تدلو ذم ادحأ نعلأ نأ ينبا اي يل اشاح
 00 ف لكو ) 9 ءدقلاو راربآلا هتنهك أو فتحا مهنأل نيحقولا نم

 يف ”نييكسادلا ةعلق وه ىذلا طابزا هضخح نه صخش اضناو

 همسا هل راج نم ةضف مهرد ةئمثالث قرسف ناطيشلا هب ررغ منهج يداو

 هنكلو . همهارد هيلإ ديعي نأ هنم سمتلاو راجلا هب هبتشاف . اضيا ميهاربا
 ذئموي كانه رضح دق ناك يذلا نوعمش رام نم اندف . كلذ ركنأ
 مث . وعري ملو قراسلا ميهاربا سيدقلا حصنف .رمألاب هريخأو ةفداصم

 ديب . ىصرف ٠ ا ا نم بلط
 ىلع مهاردلا بحاص حلأف . هدنع ءيش هل نوكي نأ ركنأ قراسلا نأ

 نيمطرق ريد ىلإ ايتأي نأ امهيلع طرتشاو . ىبأف . قراسلا نعليل سيدقلا
 ىلإ ريدلا ىلإ ارضح مايا ةثالث دعبو . اههنيب مصخيف مايأ ةثالث دعب
 ركنا هنكلو . قراسلا ىلع حصنلا سيدقلا رركف نوعمش رام سيدقلا

 رعد ره اند 4 نيميلاب دحأ همزلي نأ نودبو ًائيش هنم ذخأ دق نوكي نأ

 بحاص .لاَقف . ائيش قرسي مل هنأب ةظيلغ ناميأب فلحو نسيدقلا

 كنم يل مقتنيس هتسادقو رابلا ىلع تبذك كنأب نمُؤَأ انأ مروا

 يذلا قراسلا صاصقلا كردأ ىتح همالك نم ىهتنا نأ امو  اغيرس

 اص 1 ا ءارولا ىلإ ههجو دتراو . ابذك فلح

 .ةيكساد ىمست ناكملا كلذ يف ةليبق دجوت مويلا ىتح )١(



 نارح يف هل اقلدخ هدا نبا دواد رام ماقأ نوعمش رام خاش املو

 ايادهو ةديج تاداوز الماح نيمطرق هريد ىلإ وه صخشو . هتيشربأ
 ريدلا يف فرص نأ دعبو . هتخوخيش نمز يف هتيالق يف حارتساو . ةرخاف

 هذيمالت اعدف ةايحلا هذه نم هلاقتنا ناوأ ناح رهشأ ةثالثو نينس ثالث

 هريدب مهاصوأو مهيلع ىلصو مهتاولص بئلطو . هرس ين بف ءانبأو

 اودعت نيذلا حماسو دحا لك ىلع ىلصو . هننسو هتيناوحو هفاقوأو

 يكبي وهو لاقو عبرألا تاهجلا ىلإ بيلصلا مسرو يهانملاو نيناوقلا

 ظ : ميظع نزحب

 . ةحارلا نسو دقر اذكهو . يل عضأ كدي ف ىديس ايا

 ميظعلا يطسوقيطنفلا دحأ موي ءاقشو انزح ءولمملا ملاعلا اذه نم لحرو
 1 مالا: ةنسس لناريزخ ةرع ُِى

0 
 هل ذل

 , ةرواجملا -ةالنلا لك يف اوعمتجا هلاقتنا ريخ عاش املو

 6 فالاآ ةعبرأ
 لى ىلا

 اولصو ١ ءانسنف الاحر نينمؤملا نم ةريشع تدع ساهشو 52011 م خو

 نرحلا يف هوعضوو ميظع ماركإب هايإ نيعيشم هوحيزو مايا ةعبس هناثج ىلع
 5 لوعمش رامو ليئومش رام لروح 6 ٠) نيسيدقلا يب 6 طس وتم

 ةريثك ريقاقعو اربصو ارم ةبيطلا حئاورلاو ةرخافلا روطعلاب هنرج اوأالمو

 ىضرملا عيمجو. . هتيشربأ نارح نم اوتأ راجتو نونمؤم سانأ . نمثلا
 نونمؤملا كرت داكلابو . اوفش هناثج نم اوند نيذلا ءافعضلاو نيلتبملاو

 5 نابت ةيفشالا ماد هتافر * م هللا ىرج ادوهو 1 قلعغيل هن رج

 بهاو. 4#: افلاو افقسأ 17 رثعاانلا ريشحو

 . هين ادفو هر ريدس
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 رهظأ نيمطرق ريد ىلإ نارح نم ينوتيزلا نوعمش رام داع الو
 طز دونملاوا ةليلشلا لو ذهعلا' نمن انك هل مدر فيا كرم

 اهنذكأ ةنييفتاو ةرثك ىرخأ بك عم ةينيعسلاو ةطيسللا نيتمحر لا ىلك

 يتيريدتكلا .لايثاد رام طخ ىهو  دلبلا يقو .ريدلا يف :مويلا ىلإ قاب
 رام فيلأت . خيرات وه فحاصملا هذه دحاو . هريظن رخآ نيطاطخو

 . ةظهاب تاقفن ليبسلا اذه يف نوعمنش رام لذب دقو . ىواهرلا بوقعي

 نويحورلا ةوخألا رهاشملا ةنتكلا كتئلوا 55 مهانفرع :نذلاو

 نو رهاملا سلا ) ثمرعد امو ل ةةمش امو تاك دام 0000500
 تأ سس لس ب ىف و4 هال ها 5-4 5 - 2 42 9 .

 رام ىسرك رشم دارح ةهنيدم اخ لم دنع مئاقلا انيت : د 2 :ىذلا

 - 3 12 ب ه4 0 54 أ . _ 32

 نيكاسملاب هئانتعا -مدرعو . اهسسمح يتلا فاقوألا لك نعو . اهلك ةسينكلا

 ميظعلا هميلعت نعو ؛ ةريدألاو سئانكلاب هماتهاو . ءابرغلاو نيسنابلاو

 را ىلا اك ع هتاقدص ضف *عاو « عدبلا دص اهملا 3
 ٠ -_ الئ بى ألى - أل 2-5 اح . - ص

 55 الن ٠ - . 54 5 54 اي 54 227 .- ر 34 هنرو ري” ان ٠) نيناحملاو نيعلخملاو ”:قناضتملاو صن 5 هتادعاسمو

 هسصف لاف لوقل ىراصفو 3 هنيدمو لك 5 "بم ومل احلم ه د رام -صوناااو امل لاء 3 دلب اك :ةمءاا اكل احلمو اذاأل

 2 "5 بد #0 2 ع ام خحروو دل ١ ف ةنيفسلا ةسرتل تقولا هنأ الإ . نيفصاولاو نيلئاقلا مالك لاك قوفت

 ىلإ يدبألا هتيب ىلإ ناسنالا ىضميف نيعملا نم ةرحلا تبرق دقو . ءانيملا
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 سداسلا لصملا

 صاخشأو نكامأ نم ةصقلا هذه ِق درو ام

 كابهر ةوخأ دالوا نوعمش رام تأ ما .ةواذ.راخل ناك +5

 نيملعم اوناكو . رايأ رامو بويأ رامو يواثميط رام مو * سوسفو

 . ياحبا رام

 نب نيطنطسق ىنب ال . مثيه ةعلق وأ سويرتميد نصح 7

 يابرعاب لهس وحن مهراظنأ سرفلا هجو اهنصحو دمآ ريبكلا نيطنطسق
 كلملا نيطنطسق رمأ اذلو . هقيرط نع مورلا دالب نوزغي اوناكف

 سويرتميد نصح يعدو 70١ ةنس نصحلا اذه ىنبف دئاقلا سويرتميد

 . مورلا دال ُْف لغلغتلا نع سرفلا عنتما ةيسناو

 ىلإ ةباجا دلبلا اسيئر رزاعلو ميهاربا هءانب ددج 585 ةنس يفو
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 ننانو ةعم ريو فقوأو هتحنأ نبا دواد رام هتيص و اما لفو

 تركو لاوصلاو تالديلاو .نوربملا طش ادع ., هتحاضلا دن ادلع

 ىلإ اهلسري ناك يتلا ةريثكلا ايادهملاو ةبهذملا روتسلاو ةضفلاو بهذلا

 , هنس لك ةايحلا 6 وهو ريدلا

 امو سويليسب رام هتحخأ نبا دواد رام !لع لوعمسش رال ليلك لفو

 . ىدرونيعلا ايركز وخاأ سليروق رامو سويروغيرغ

 . اهانفرع ىلا هتافلؤم 'مو

 هركذ يكلملا نارح فقسأ نيطنطسق ىلإ ةلسرأ رمي 1

 . لوألا ايليا رام انكر يرطب

 ىف 25٠ ددعلا رظنا) «انلبج ىذلا هلآلا اممأ» هؤدب رخا رميم : 5

 نبأ دواد رام تخأ نبا بويأ رام ةينايرسلاب هذه هتصق بتك دقو

 . نوتيزلا نوعمش رام تخا

 رام ريدلا فقسا ىخأ نبا ليئاربج نابرلا ىلع قوخإ اي اولصو

 00 عيش لا .ع 6 اهمتك ىذلا فيريبسلا 2 لو لا * م ىذلا 1
 5 0 8 - 8 - يح جس نب انه ل 5 أل 4 7

 ريدلا ىلإ امهرضحأو نوتيزلا لوعمسش رام سيدقلا نع باسحلاو ةالصلا

 . هيداليم ١41١5 هنس تبتك اهنع اهانخسن ةريخألا هلهو ا!/494 ةنس
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 عباسلا لصفلا

 (ينيونلا سويسانتأ وأ) سونثأ رام

 حبصأ روش يتيرق نيب ةعقاولا بنون ةيرق يف دلو سونثأ رام
 ثيح نيمطرق ريد دصق دشرلا نس غلب املو . نيدبع روط يف فاكنيعو
 ةسائرل ريتخا عيمجلل هتليضف تل املو . ةنبهرلا ميكسا لبتفاو بده

 مث نينس ثالث ةيشربألا هذه ربدف نيدبع روط ةيفقسأل ريتخا م5
 . مالا ةنس برلا ىلإ لقتنا
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 فواحمل نم اليوط . انمز هيلإ اوحلو هونب رواجملا دلبلا لهأ ةدعاسمبو
 . دودحلا كلامن نيب فهسنت اك ىلا تورخلا

 روط سيئر ىمور هتويب لكو نصحلا اذه مده ا/١5 ةنس يفو

 ببسب مهيلع دتشت بورحلا نأ رصبأ هنأل رانلاب هباوبأ قرحأو نيدبع

 ةعلق ىأ همسان ةاتكو موثيه. ىلاولا ةثلاثلا ةرهلل هاتبا 8177 ةنس قو
542 
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 , 8417 ةنس ناتسحل الوأ مسر . نيدبع روط فقسا سقايرق : 4

 جبنمو الت يعمجم رضحر . افيك نصحو نيدبع روط ىلإ الت عمجم هلقنو
 : كش 3 قوتو ا/ة مو ١/0 هنس

2*0 
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 نماثلا لصفلا

 ردرلا ءاندأل ةدس ان نيدالت تدم ىرح ام َق

 نيدبع روط فقسأ سقايرق فو

 8 َّق

 |0037 و

 نساأر ىلإ ءابآلا عمتجاف كريرطبلا سيناويا رام تام ا/55 ةنس كو

 نيمطرق ريد نم يذلا نارح فقسأ قحسا ميقأ ةفيلخلا رمأبو نيعلا
 سويسانثا افلح ةموكلا ىف .ةفيلخلا دنع تام ةيناثلا ةنسلا فو . اكريرظب
 ٠/5/7 هنس زومت ١١ يف يثوتو نيمطرق ريد نم 5 ناك ىذلا ىلدنسلا

 رام مسر ةنسلا .هذه فو مسبلت قوف هانتبا ىدذلا ريدلا 6 نفدو

 . نارحل افقسا نيمطرق ريد نم سويسونويد

 دادغب يف لوألا ىجرواج رام ةفيلخلا سبح امل /57 ةنس يفو : *

 قوتو نيمطرق ريد نم اراد مقسا دواد ارسق هرمأب رخآ اكريرطب اوماقا

 . مال594 ةنس
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 رشاعلا لصملا

 نوعاطلا ءابوو نيدبع روط فقسا اموت
 . ما/48 ةنس ليئربك رام سيدقلا دسج جارخاو

 يلاوح سقايرق كريرطبلا همسر . نيدبع روط فقسا اموت : ١
 . لوليأ 75 يف هديع « نيمطرق ريد نم داع ةنس

 تان يلا 17 لقا رج راع انو دعب اراب قف
 تام ىتح ٠ هلك دلبلا يفو سدقملا ريدلا اذه يف ىساقلا ا ءابو

 ايظع افوخ اوفاخ كلذ نوقابلا ىأر املو . دحاو موي ف ًاهار نوثالث

 هناكم نم ليئربك رام سيدقلا دسج اوجرخأو نيسيدقلا تيب اولخدو

 ةداعلا بسحب .للايشلا بناجلا يف هوفقوأ ثيح ريبكلا لكيملا ىلإ هب اوتأو

 داسفلا هسم دق دسحلا نكي ملو . طئاخلا ىلإ ادنتسمو هزاكع ىلع ًائكتم

 نوكبي مهو ةالصلا يف ليللا لك اورهسو .ربقلا يف هعضو موي لثم لب
 نيلئاق سيدقلا ىلإ نولسوتيو هللا ىلإ نوعرضتيو

 كتريسب هتيضرأ يذلا بيرلا نم انل بلطا ليئثرتك نام سيدقلا ابأ

 نع [لعشم فار حابصلا يفو . يساقلا ءابولا اذه عنمي يكل ةنسحلا

 هنم اوندو . يح ناسنإك هيلجر ىلع افقاوو هيلإ ًادنتسم ناك ىذلا رادجلا
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 عساتلا لصفلا

 ما/ا/ا/ 1/١ نيدبع روط نارطم يجرواج

 تيدلل رسكلا دوكلا رجح ىلع ةروبزملا ةباتكلا نم هنمر اندكات َدَعل

 - لي امك ىهو ريبكلا ليئربك رام لكيه يف

 20 ميت ىلا ىف مال59 ةنس ىأ ةينانوي نيناثو فلآ ةنس يدرونيعلا ايركز هلمع

 ْْئ -

 - ) . 4 . 2 6 7 1 ءرمح ءم متها ىذلا هنتخ نيبشا ىافلا ايعشا نم بلط خاش املو . ةيدان

 ٠١ م88 هنس ىلاحلا هناكم 6 هوعصوو هوتحبو رجحلاب [وناف ددلا ءانبا

 فعابسم ىدذلا يجرواج رام انمقسا دهع 6 كلذو م ا/ا/ا/ هلئس ىأ هينانوي

 6-| . (ىدرونيعلا سليروق اهبتك) . هناكما بسح هتاقفن قف
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 سداسلا لصفلا

 صاخشأو نكامأ نم ةصقلا هذه ْق درو ام

 كابهر ةوخأ دالوا نوعمش رام تيتا نبا دواد رال ناك : ١

 نيملعم اوناكو . رايأ رامو بويأ رامو يواثميط رام مخور سوسفو

 . ياحبا رام

 نب نيطنطسق ىنب امل . مثيه ةعلق وأ سويرتميد نصح :“*

 ىاب رعاب لهس وحن مهراظنا سرفلا هحو اهنصحو دما ريبكلا نيطنطسق

 كلملا نيطنطسق رمأ اذلو . هقيرط نع مورلا دالب نوزغي اوناكف

 سويرميد نصح ىعدو 7١0١ هنس نصحلا اذه ىنبف دئاقلا سويرتميد

 . مورلا دالب يف لغلغتلا نع سرفلا عنتما هببسبو

 ىلإ ةباجا دلبلا اسيئر رزاعلو ميهاربا هءانب دلج 185 ةنس يىفو
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 توملا لطب ةعاسلا كلت نمو . نيكربتم مالسلا هوطعاو

 اوكريتو اوتأ امدنع اوفش توملا اوبراقو ىضرم اوناك نيذلاو . هلك ريدلا
 . سيدفقلا نم

 3 م ءابولا لا 1
 بث تل

 ىف هوعضيو سيدقلا ماظع نم اىيظع اوعطقي نأب نابهرلا ركتفاو
5384 

 ىلإ اضيأ اودوعي الو . قيضلا نمز يف هب اوذوليو هنم اوكربتيل . قودنص
 الئاق رمألا اذه ىلع مهنم دحاو أرجتف ادج اوفاخ مهنكلو . اولعف ام لثم

 ى
 توملا ىنباصأ نإو ةماعلا سانلا ةعفنم لجأ نم هذه لعفأ يننإ
 : 2 3- 0230 د6 7 أذأ أ 0 0 نأ مهس :م ١" ءاثالغثلا موي سيدقلا سمي هطقو هلي لمو ؛ ايصال

 ميا لاخلا 8 ةالصلا ماخاف 8 مهعيضش+ روصحخحم هسقب مويلا 5 تاق ١١ ] و ا 20 , : 0 ه را م

 اعف ناميإب اغإ هنأل اذه هصقن هل رفغي ىكل هللا ىلا اوعرضتو نابهرلا

 اس 4 | 53 :٠ الئاف ءامسلا «نهفف تفويت مهاتأف مهاعد هللا عمسو ,. كلذ

 نابه لا داعأ مث . اعف ام لك اذهل ترفغو مكتاولص تعمس دق
 هئيمب اوذخأو نيسيدقلا تيب ىف هناكم ىلإ ليئربك رام سيدقلا دسج
 . ةكرلل هتاولص . بيس 3 * مم ءانإ 6 اهوعصوو
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 رشع ىداحلا لصفلا

 م11 ريدلا سيئرو ينيمطرقلا خرؤملا روصنم

 بدهتو نيربساب يف دلو . ينيريبسلا قوزرم سقلا نبا روصنم وه
 دايو هتليضف ترهط اذو + ةليهزلا ميكسا سلو + نيمطرت ريد ىف كانه

 ةنس لمع ةرابعلا بذهم اعراب اناك ناك. ءريدلا ةياقرل ريتخا هملع

 لع دين 55 ادد اهرات يسمح ينواساو لات عاشقا م48

 ١4 يف عقو ةروكذملا ةنسلا ىتح حيسملا ديسلا :كهغ "تسلا نييثوت

 ال هئاسؤرو نيمطرق ريد رابخأ نم افرط صاخ عونب ىوحو . ةحفص

 لوألا مارفا سويطانغا رام تامحرلا ثلثملا فقو . رخآ ردصم يف دجوت

 ١41١١ ماع نيربساب يف سيفنلا نيناوقلا فحصم يف بهار وهو موصرب

 ةنس ةينيتاللا ىلإ وباش سقلا هلقنو م1919 ةنس ةينايرسلاب هرشنو

 .م
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 رشع ىناثلا لصفلا
 7 49-٠١84 ةئدس نم رددلا اذه ةفقاسأ ءامسأ

 تلا ل : يل نقلا 2 < لاشزح د :
 تت 48 52 -

 ةفيب د -

 - ١
 مأ مهد ان ماق 8 أ ١ ؟ 5 و 7 “© لل ع | 6

 | ١ ٠

 *ن مبيسلا ءاعل ١
 بي د 0

 ايس ى بيعت يح 2-5 بسسم رجح اع ةرس وشمرم ء |ممس م هل ان !ايخلا انكعألا ا ا 0 لا هز

 ا يا 5 ل. 0 ف 7 5 هس ام هن مو جراج مم  مدمخجحل اس مى ام احص - 1 ا أع ه اكل <« 3

| - - 
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 همسر . نيدبع روط فقسا . نيمترق ريد نم . ىنارحلا وفيك -

 شاع هنأ انل رهظيو م6847 ةنس وحن ىرحملتلا .نسويشاوترلير كيلوطبلا

 847 ةنس وحن يفوتو . نيسمح وحن ةيفقسالا ىف اليوط ًانمز

 كريرطبلا همسر . نيدبع روط فقسا يحاحلا لوألا لايقزح * 

 م66” ىتح سششاعو 8١8 ةنس ةقرلا عمجم رضحو سفايرق

 مك 1/ 1١4 نيدبع روط فقسا يمعناملا ىاثلا ليئومش - :

 م4١11- 97 نيدبع روط فقسا ىحاحلا يناثلا لايقزح

 م94١4-4٠5 ريدلا نم نيدبع روط فقسا ثلاثلا انحوي ١

 همسأ شقن 17217/-9571 نيدبع روط فقسا يناثلا سيناويا -

 9415-4505 15 ةلس يزرفك ةعيب يف

 + ىررفك ةعبب ىف" قلا ةراقكلا يسبح ةيديغ روظ فقسا وخأ

 ريدلا نم نيدبع روط افقسا ىمعناملا سبيبح 4

 . م1659 1/

 . م1746! تيديع نوط. فقسا' نسؤيطانغغأ" ب

 . م5117/-94557 لوليا يف مسر نيدبع روط فقسا اريوس ١

 نيدبع روط فقسا ينيمطرقلا عوشي (") سينويأ 7
 1 مك075-1/

 ريدا نم نيدبع روط فقسا قيربسسلا فسوبي 9 17

 2 ا اف

 روط خيرات فلؤم امهلو ةيرثالا رجحلا يف تشقن امبسح ءامسالا تمسر انه )١(

 .نينسلا بسحب اهيتر نيدبع



115 

 هبر راوج ىلإ لحر ةنس نيثالثو اعبس ةيفقسالا مدخ نأ دعبو 448 ةنس

 تادلجم اوبتكو . شيعيو سرطبو ليئونمع نابهرلا هيخأ ءانبأ ىلإ هملعو
 نوخرؤئملا دهش لقو . ويلا عح ةهدوحوم اهنم ع ةسدقلا ىبتكلا نم ةريثك

 . نيناوق بتكو ليجانأو ابتك ريدلا الم هنأب

 هسقلاو فيفعلا بهارلا ناك . رشع يناثلا ليجلا يف همايأ يفو
 ةنس ريدلا بتك ةنازخ نيمأو بتاكلا ىنيريبسلا نوميلش رام لضافلا

 1 0 ْ ٠

 ماق دباعلا ريد نم نيدبع روط ففقسا يكز سيئويا 3
 ظ . قاقشلاب

 نيمطرق ريد نم ىنيريبسلا رزاعل شسويروغيرع 1١1

 افقسا رزاعل مسرو ةيعرلا تمسقنا نامزلا اذه يف . م١1 51 88-1١

 7 يف هيسركو نيدبع روطل

 هنامز ىفو ٠١84 انعم رم (ك لكيملا باب بناجب رشع ةسمخلا ءاسأ

 نيدبع روط لك يقبو . ٠٠ ةنس ارم ايبس ريدلا اذه ١ سرفلا ىبس
 . اموي رشع ةعبرأ ةدم ريبكلا لكيلا يف نوباسلا لحو اشحوم ارفقم

 اوذخا مايالا هذه يف كارتالا نال .اسرف ال اكارتا نوباسلا نوكي نا بجي )١(
 .ايروبس اولغش نيذلا جنرفالا ةبراحمل مهقيرط يف تاراغلا نونشي



 + ن دعا «هركزرلا

 و
 مل ضو

 5 ل
 امش
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 ددج كانهو مثيه ةعلق ىلإ
11 

| 

 بل اللا
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 رشع ثلاثلا لصملا

 . م1915 سئامور سورودوات كريرطبلا

 ا[ - ا |[ 1 - أ | ه0 < هأ |
 ىسىمصضص ف رد نك مملععل رو 7 ومل 9 سسدامور وش 3 2 0 || | ى بضطض | ا || 5

 9 | ١ هننبس ىاطنالا 5 ب ط , ١ سا |[ أ لل ١
 ف نس راوح ى لحرو مرا ىل 2 يدخر وي 9ع

 امهشساو انا طم «”ب دانو نسبا مممرس ) لأ لعب 8 8 هلئيس هبذد
 154 7 - يا

 نيخ 7 2 ور ول و ام

 | - 1 | | ١! ِِع - ١ ا

 تاشملؤم هعبرا هلو ٠ ءاضطاللا هرهم نم لدعف .٠ هيث ىفدحو بصضلا

 ١ ١ ًْ 2 ١ | محل ! 55

5 - 5-4 7 -- 

 8 .- <] ا| -أ 93 - ا |
 5-5 5 54 نحل 5 ظا 528 52 4-5 لآ لا .٠ ماقا دا دمأ.9 ةيناثلاو والا نتلاقملا ح مشو سوروف فمشمساأ رراعل

 3 "د 0 7 ا 32 . | ١
 دل وشو 15 ف ةعلاغلا ةلاملا هاو ٠ نام :لا 25- هع اهمف

 7 34 ه 7 355 -_ 0 -

 7 5  ةافحو

 مكح اهيف د مسح ويح 20 4-68 481 اهذفنا ةلاسر ل *

 .٠ اله جا / 3 ِء 2 . 57 ١ | صا . ٠

 58 0 ١ "2 5 . نع 5 | 15 هد أ 2

 07 و 3 + د و 2
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 ةيناكيتاولا ةنازخلا يف هنم ةذبن الإ دوقفم وهو . ىربعلا نبا

 ريبكلا موصلا ىف ةيطخو هيعمجم ةلاسر - :

 , 555 7 لدنلا
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 تايب
+ (٠ 

 لوصف ةيناث هيفو

 - "5 1 . | رس ١ ١ سا 0 ٠

 ةماللعلا سواردنا سس انحوي رام كر احم اونيعو ني دبع ١ نط هسارطم



 ىناثلا لصفلا

 .ما1١-665١١65 سواردنأ نب انحوب رام

 . اعاب مهوطأو . ةحيرق باتكلا ىرجأو . عرابلا بدألا لهأ نم

 ديحوو . هنامز لهأ راظنأ ةلبق . نيقلفملا ءارعشلا نم لوألا زارطلا نمو
 .. كينغ. بتنا وو نودح نابل نم تئش امو . نايب رحسو ةعالب هرصع

 نيتغللا بادا قذحو ٠ نابعر دودح ىف نامزرف ةدلب يف

 سشداسلا سويسانتا هب الق مزلو ًأاسق مسرو تبقا ثلا ٠4 هينمر لاو هينأي رسل

 هج نق ةياغ اهوفع يلب اكو 21١١58 ةنس لوح حبنمل انارطم همسرف

 دق . ةرهاب هتجحو ةيلاع هتفكو هنم جرخيف مالكلل بصتني . مالكلا

 ء..قاارملا غلبو فدملا باصأو . داسحلاو ىدعلا ىضمأو دابكألا ىدن

 . هملعمب لالدإو هسفنب وهزو هيت نم ولخي ال هل هللا رفغ هلضف ىلع ناكو

 هيلع دتشاو . هتيشربأ نم هلاقأف رشع ىداحلا انحوي كريرطبلاب ناهتسا

 ذأ هسنفن' نم سحلأو انالث تئاونس ءاوزتالا هي رضأ لك هلملالاناهيإوبف

 مامأو ةعيبلا سيئرل ةعاطلا ماقم موقي ال بدالا يف بعكلا ولع

 يقلو ٠ 5-5 ايلف ءابالا يبأ نم دجوف لثملا ةقيرطلا ىلإ داع ٠ ةعيرشلا

 ىلإ. لقتتاو .٠ هنيشربأ ىلإ هداعأو ليمحلاب ..هلماع ذإةبتطلشللا امنع
 لئاوأ يفو . م55١١ ماع نيدبع روط ةيشربأ ىلإ لقن اريخآو . هنشرك
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 ىف ويونسخا رام ةسينك يف نفدو تايدم يف ةينملا هتاجاف ةيلاتلا ةنسلا

 اهنم يلامشلا بناجلا
 : اهيلع انعلطا ىتلا هتافلؤم نمو

 اهيف مالكلا ردانو رعشلا رخاف نم يي رشعيتت الا .نرولاب ةديضق ١

 ١١35 ةنس اهغاص ةحفص نيعبس يف عقت ؛ .تاينأ هسمحو هئم سمح

 توكسلل هلوقب اهلهتسا . اكع يف ليئاخيم بهارلا هقيدص ىلإ اهذفنأو

 ةيناث ةديصق فرحأب أدبي اهتايبأ نم رطش لك رخآ تقو مالكللو تقو
 ةثلاث ةديصق فرحا دحأب ىيهتنيو نيطسلف يف اهوأ . ىبامخلا رحبلاب

 ترق في رد قرط ىلإ ا يب ييللطم يت قررا
 ةسماشلاو سوسقلا عرشف اعذال ١ ادقن هنامز سوريلكا ةنانس .كقتي اهدف

 مهنيناوق نع اوضاعتسا نيذلا نابهرلا اجهو . مهتفقاسأ ىلع نيدرمتملا

 نابهر صاخ عونب خيوو . لاملل ًابسكو بنعل بنعلاو نوتيزلا مورك يف لمعلاب

 سيدقلا مساب لاومألا هيانج 6 ب مهدادبتسال موصرب رام ريد

 ىلإ َكَكْنَأ تب رست ىلا ةينوميسلا ادقتنم رابحالا هعاط ىلع مهجورحخو

 با ناهز ةينمر .ةيساخب .ةديضق :هسفن :بخغارلل :كبخوا أل
 :تايبقتولاق كلمأل افالعخو كتشتلم ىلإ ةباجإ قئا اه : اهؤادب .تاخحفص

 دل اع نيطسلف ىلا اهذفنا ىتلا لئاسرلا ةرثك نم تلك دق هنيمي نا

 انك سيفاعللا :ةيقنللا: تتنافوو :.بيلع بلقنا ىذلا قيدصلاب اهيف
 بوعل رحاس رعاش هنأ ىلع لذو . ةفدارتملا لمحلا يف انئفتم . اعيدب

 . بضني ال نيعم نم حنميو . شكني ال رحب نم فرتغي ظافلألاو يناعملاب
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 ةنس لوح نوريخ لآ طخب ٠١١1٠ ١ مقر ندنل يف ناتخسن دئاصقلا هلذهلو

 , ةيكريرطبلا ةبتكملا فو م11

 ضيفي ةدوج ةيرعاش يتوأ سواردنا نبا نأ : هل دهشي اممو - “9

 رعشلاب قطنت يه اذإف . عرابلا قيقدلا نفلا اهفقثيو حمسلا عبطلا اهب
 (هديشن) هشاردم « اناولأو اعطق ضايرلاك . ةبوذعو ةسالس ءاملاك

 انير انحنما» نحلب . امدنتم هسفن يف اهدشنأو اهجيد (يثارم» توعنملا

 ينبا اي ينجوحا ناكام : هلوا ..يكعبلا موي توكلملا يف اناتوم دهاشنل

 5 ارم ءاكب يتاذ ا ل ل ىلإ انحوي

 رابحالاو ةنهكلا زينجت باتك يف هتايح يف لخدأ. . اتيب ١١17 اهنم دجو

 ةنازخ يف قر ىلع روطسملا ميدقلا فحصملا يف أرقن اى دالبلا يف راسو
 ةلهس ةلزج ظافلأ نم تئش ام هيف دجاو كنأو 1٠٠١7 ددع نطسوب

 ةديصق وه لق لب نسحلا قنور اهيف لوجي ةقيقر ةعدبتسم ةركتبم ٍيناعمو

 . فصر لمجأ ةفوصرم قيقر روعشو عومد

 نم ةبونلا يف (سووف م 5 0 نم تايبأ ةرشع - 4

 7. ناحلآلا باتك يف ناتيب اهنم لد رظنلااز:هيفإ انني

 ١115 ةنس 8١ مقر ترعس ةنازخ يف ناشاردم هل ناكو  ه

 ةهبدبو ةقيلس رعشلا لوحف نم اهريحم نأ ةنذؤملا اهلك راعشالا هذهو

 .ةحفص ةئم يف عقت ليختو فطلو رطاخ ةعرسو
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 همعز نيدرام نارطم انح

 . هللا نم ” سانلاب لزنت ال ثراوكلا نا : ىقلطملا

 اهم اننومولي يتلا دئاوعلا يف نمرألا ءاملع اهم هباج ةلداجم ةلاسر -
 . هحمص ١” ىف باوبأ ةعست

 اعحبسف .افقن توففم :ثيناتك ب"
 ى 274 - 2 .

5 

 روكي ركلاب# ةلاقم نم هل عقو ام ةينايرسلا ىلإ ةينمرألا نع لقن -8

 : هضشفنف يا نبا
 م

 نرساعيور نك 00008 . .قايرفلا , ضورف 0 ك1 د
 هي رعش فرطب تداح 00 اله هعارب لا دب الو ري رمنملا

 هدلا هعاضأ امم . هانركذام ريغ ةيرثن
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 ثلاثلا لصفلا

 ه1161 ابهذ الطر نيربساب ىيلاهأل ريدلا ضارقا يف

 اوناك نيذلا نيريساب كايرس نيب ماصخلا مقافت ١١517 ةنس قف

 |( ماصخلا يوس مت . تيب ةئم اوناك نيذدلا اهيملسم نيبو تيب ىتئم

 سيئرلا لاق ةيوس ميظعلا ةمايقلا ديع ةدئام يف اوكرتشا نأ دعب : ىي

 وباو حيسملا دبع داتسأالاو لوعمش داتسالا هونبو اباس نسئرلا نبا اموت

 وأ .ابهذ الطر نيرشع هنع انوطعاو انثاريم متنأ اورتشا امإ

 اننأل ايه لاطرأ ةرشع. هلع .مكانيطعأو..مكتاربت“ قدت :انيزتنللا

 ردك لا اوصرو . ضعب عم مهضعب نوملسملا 1ةاشتف . مكفعض

 اومسقأ اذكهو . لهسلا ىف ةبرخلا ىرقلا ىدحإ اورمعيف اوضميو يهذلا

 عمج (لف نيربساب ىلإ نودوعي ال مهناب ةقيثو ءاهقفلا بتكو .اذه ىلع

 اوصرتفاو ليئاريج رام ريد ىلإ اوضمف ) لطر مهزاع بهذلا نايرسلا

 بنعلا سيد ايونس هنع الدب مهوطعي نأ ةطيرش لطرلا اذه نابهرلا نم

 اولا أ لعمق نوملسملا انقأ ليدانقلا ةءاضإل مهاردو ةطنحو 0

 ملف بونحلا يف ىذلا لهسلا ىلإ اولحر . بهذلا لاطرألا ةرشعلا

 ٠) ةيرقلا ىم مهجورح دنع ناكو , اومدن ل 5 هأرف ُْق 11 مهلبقي
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 تاقيض اهنم دبكتنسو «. ةراسخو ةرارم ةدئافلا نم اليدب انل نوكتسو

 اولمحو . اهونمؤمو ةيرقلا سوسفو هوبا مالكلا اذه نسحتساف . دئادشو

 ارهاظ ل |ازي ال اريبك اجزا اورمعو هعم اوضمو تيب ةئمو سلك لمح هئم

 نيملسملا لبق نم نيلسرم لاجر ةعبرأ ىتأ نونبي مه ايفو .مويلا ىتح

 نأ اوبلطف . اضيأ نيتيبو اتيب ىنب دقو . ىنبي نوعمش ذاتسألا اودجو
 كايرغ اوتكسو: قشمذ كلب .ىلإ اوضع ...كلذ نأ ذإو انه اونكس

 ريمطرق ريد 6 ةرشك افرع اونب لف ءالؤه سيئرلا ءانبأ نأ ركدو



 سماخلا لصملا

 . سويطادغأ . سويليساب , سيمخ . اباس , سيئاويا

 رح

 نيدبع روط ةئراطم

 باختنا يف دجوو نيدبع روط نارطم ناك .ويوسوا اباس  ؟

 . م8١5١ ةنس رشع عبارلا انحوي كريرطبلا

 افورعم اخييش م1777 ةنس ناك ."ريدسع نوط كارطم سيف[ تال

 دؤاد سويطانغا رام تاباختناب اومتها نيذلا دحأو ةسينكلا يف

 . كريرطبلا
 لبتقا هيفو . نيمطرق ريد يف بدهت ينيريبسلا سويليساب - ؛

 قوتو 1708 هنس وحن انارطم ميسو تونهكلا هحردو ةنبهرلا ميكسا

 ىف ىلتت امهادحأ ناتياسح هل . ابيدأ ائشنمو ارهام ابتاك ناكو

 ” اهعلطم عيشيلال ميرم .ءارذعلا ةرايز دخنأ :ض“ ةكلاثلا“ ةضانلا
 احا دو 3-5 ١
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 ةيناثلاو . ةغيلب ىهو . هروهظب تازجعملا لعف يذلا برلل ادمح

 . دحاولا عبطلل ادمح :اهلوأ ءارذعلا حيدمل

 + تيعطرق يدل انارظم اك ٠ قيرعملا بيشوحس .سوظانغأ باف
 فسوي وه يذلا يخاز ردب رام كريرطبلا باختنا عمجم ءاضعأ دحأ وهو
 يف ىتلا ليئاززع رام ةسينك ديدجتب متها دقو م797١ ةنس بيهو نب

 سيدقلا اله رئاخد نم اءزج هز رمك ةسنك نم اه رضحأو 1 نيريساب

 . ديهشلا
 تك
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 سداسلا لصملا

 ما5 ةنس ريدلا ىلإ رتنلا ءيجم ْق

 يلالقلا اومدهو ليئاربج رام ريد ىلإ رتتلا ىلأ م ١5195 ةنس

 لع كا ياا بلا ا يس لا ري رعي ايل

 دابهرلا برهو . ةيبونحلا ةثالثلا كيبابشلاو . حبذملا يكابشو . حبذملا

 ريدلا الخو . سلكو ةراجحب ريدلا باوبأ اودس نأ دعب نيدرام دلب ىلإ

 يكل ءارذعلا ةسينك اولخدو نويحزيزملا ءاجو . رهشا ةعبرأ ناكسلا نم

 امم افوخ الاح اوبرهف . مهايث تقزمو ةوبل تجرخف . اهسورت اوبرخي

 باب اوحتفو نابهرلاو ريدلا نارطم سويطانغأ رام دعب اهيف أو ٠ اوأ
 . ريدلا اونكسو لكيمملا



 عباسلا لصفلا

 بتاكلا نبا عوشي سماخلا ادحوي
 نزف اي مول ا كد عباسلاو سداسلا انحوت ريدلا ةيراطمو

 ١ 8 8 61+ مي 11 . 3 . ا 1 20

 ١ ع | ِ | ٠ - 3-0 ا 5 6 . 9 || ءا حج -: 3

 مانبم سقلا دالوأ ىلع اهفقوو يزرفكب ىتلا ليئاززع رام رئاخد نم ءزج
 املو ممل كرر أايعمسا كر رطنلا باحتيا ءمكك صح لفو .٠ هيحا 2 | | |. 6 1 5 ى

 2 ا

 جفا ١ ىذلا ونش لص 6 طم ايناس سار انعزوسأ ند فاالخلا دي
 اذِسا 4-5 7 ل اأآأآأ -_ 9 0-34 في١ سس 3 اسما 7 - :

 ا 5389 ع ال 200117 ٠ ع - .ما94٠# قىوتو حلصلا لجأ نم كريرطبلا ىلإ ريخألا

 تب 0 ا| ا |[ : . أ (١1
 ما ةهسس ىامض مو بدذلا لا طم ىدر ولنيعلا سداسلا امشح ون
 ب 2 ىلا و - 6 - تت

 090 2 - - . 20000 ا ءاااغم < . 9 2 .عم ليل )وهن هل _ىح 86 لاح دلاب وصح ىدذلا مل مسسلا ميناسلا اموي ان وز .[ : : ءايط نأ تون  ضاأأ' د4 | (| | 00 سم 0
 - - 1 ١] ١

 54 اس . كك . ما "485 هنس . اصاآر مععب بأ
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 نماثلا لصملا

 م1794 ةنس ريدلا ناكس قانتخاو ناخروميت ءيجم يف

 ىلإ غلبو اك رتل دال ةحسو تكتنلرومبت محز ممل1 كة
 اخى 5 .ءا ذم 332 54 م ١

 وحب ريدلل ةرواحملا ىبتيس رب ةراغم ىلإ احل دق ناكو 3 همدهو نيمط رف ريد

 ىقلاف سسق ةعبرأو 5 نوعبرأو ريدلا نارطم مهنيب . سفن ةئم سمح

 ءاسأ هذهو . اوقرتحاو ناخدلاب عيمجلا قنتخاف ةراغملا ىلع اران هدونج

 .. نيدللا .لارطفق ص ربتسلا اموت انحبوي راف. 1١

 نايتابلا نابهارلا موصربو عشيلا

 نايفافلا نابهارلا موهورباو بوقعي

 اد مج ١
 مه(

 ىبرفكلا بهارلا لورها 1

 يف نتقي مل يذلا درجتملاو دحوتملا يكارتشالا ىموم بهارلا -

 ائيش. ملاعلا
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 نابهرلا انحوي . عوشي . يدا . سورودواث . نيماينب . زيزع . ابيلص

 ىروقلا بهارلا روصنم

 يلجرزلا بهارلا اموت 649

 ىلدحلا فبهارلا موص رب 00

 قايدملا نسيسفلا .بهارلا نوعمش ١"

 !ايسان رعل هارلا ليئاربجو عوسي ١ تايساترعلا .نابهارلا زيتا ها

 ىزرفكلا بهارلا لايناد “” 

 ىزازلا سيسقلا ببي رام - ”6و ”
 ىحاحخلا تيسكلا بهارلا رزاعل - ”ا/

 يحزيزملا سيسقلا بهارلا موصرب -'

 نوعمشو بوقعي سقلا هدالوأو بوقعي ىبسدقملا 73 3٠-

 هينزح هيرف نم سيجرسو

 . ىّتم فسوي رام ريد نم نييسقلا بهارلا ( ليه 1

 . دحوتملا سورودوأت 027

 ريد كابهر دحأ لصألا ىافلا ىرسدملا اموصرب نابرلا 07

 اوناك 00 حل نيملعم لا ىتح . ةبيجع ةريثك ابتك خسن اذه . نيمطرق

 . عيدبلا هطخ اوريو ةجك ىلع اوعلطيل ةذيعب نكاما نم لوتاي
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 تلاثلا .بابلا ىهتنا

 عبارلا بابلا هيليو



 امن امير

١ 

 0 7 يل . -

 بسصرخا بل مميعشاب ةارممح فشررل ه4 هارلرحح و رح ابش كرب وى أ . ى .٠ ا | 4 1 0 | “"َ * >» 4 0 1
 24 اي < 1 هب 2 1 * .ه-  ى

 ىدذللا لرخ ا اوحتفو هدذيذخلا هعلملا ريد نم اوءاج لىابشر ه هذا 1 لنا ىلا ةيرقشل ةعلقلا ظ اند
 4 - 5 52 - 7” فل 7 ٠ 2 7- -- 

 وو اهحعرضصح< ص صاطلا لدرررزح عير لح و فغقغشمس 2 امل ينك ١؛امل اممل تنين تمم ا أ 00 ١ أ ا [ ا ٠ |[ | ع ش 0-0
 - 7 نت رز نإ بن - - ' >7 و ع

 ت6 . 500 , . > ١ ١ - ١

 ف م 5-2 32 2 2 32 32 ١اس ع 3 3 ١٠م ا|اشتنيا له ١اك دا طقف 1ف هللحو هنفدو هيلحرو هيدي ىلإ 2|[ دانس نىذب
 اس

 - | | . 106 نك ثاأ| أ أ

 هللا ا ؛اق ٠ لال بذلا أم | "يح هكح 3 05575- مهل هس اأمعل لرح 3 ت”مقعل 2 ١
 اس م _ نبي - 4 25 - بيت 1 1-7 5 >> - 0 .٠

 : | | . مر | يك ِ | / م ح
 ١ ٠١ 7 _. | ٠ دنع امص . امها ١ مجهم اولتفو أ ه1 مجهئبسلاد طبامرسبل ه هسه مههبس_اطع

 ف 5 272 52 9 7 52 7 ام ا. ِر هامممل وح مف مهمه اررح- افلصهضعل هن أ ون مص بف تاب كقاق ١ يم 5 هه قف 1 ١24 -- | ([ ت2 ااغةه - |١١ هقاف أم

 || ١ |( 0 | - [ 3 ا
 و شي لى . ىل 7 2 7 . 9 35 ٠*6 ٠3 - نين - 5 14 *ىم كيلا اله ه_ّكقمسل | لف أ ور ضو أس ميررس ١ ايم سدشلا ل حب مبهسشمف
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 ىناثلا لصفلا

 سونيسكلبف + سقايرف : يدروتيعلا  حودخا .. ادحوي

 ا
 ا

 .م1-١41١1104 ةنس نم

8 1 | 
 ما ١ 5٠ هلئس ماني 46 طنلا هةركد ىدرو 7 || بح وي ١

 ا 1 ١+ 5 اه ([| 7 || 7 ليغ كا | رج حا 1
 نرامط رخ ريد .ى ري 1١3 ردع اس نهر وممتع -

 بأ رهيب 5 ل 0

 ما 5 هلئسس قوت ىوبرالا ىدا انح وب ب +

 5-5 ع 6ع 21 5

 هينأ طل ,تحا هيللاغ هماو "أ بعمل لا 8 ىموث مسسسسسحل ل

 اه ا ١ لعب وح [دع ىلإ أاقنو ١ 5 3” كرمرس كر 7سرييرغلا تريح ١٠ سمريرسل سسمض رف ريد

2 

١ 

 اقداح اسد ١ تنأ ره ان 0 ةلب ط هك 1مل ' بسجحح انياب ءصو 2
 32 254 5385  58 35 6٠اأن - 534 01 سم 7
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 اهيأ تكرابت : اهعلطم ةياسح اهمدقتي .اهمالسو اهلك ايارعلا :مأ

 . يهشلا نابرقلا

 وم انحوي - 1
 . م١55١ هلس لتق يمعناملا عوشتقلا

 ما555١--51:515١ ىنيمطرقفلا اروبج نب موص رب سويليساب - ا/
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 ثلاثلا لصفلا

 ليجلا اذه يف اوماق نيذلا ةبتكلا ريهاشم يف

 ينيريدسلاو . زوجعلا نباو . يمعداملاو . يلدحلا

 نظر ا 5 9 امحوب نس انمي ورح با 0 4 تيحح ل و 08 اط .ل ا ' 7 8 . | | طملا نك 1 غ | 058 |وأل

 م - - م 0 ان زيد قل بهربو بدبهتو . قىدبراب دودح- .يف ىلا لدح .ي دلو اصلا ه. هه * : - اذ هى ه -اأ|أ أ 3 ا كي

 ئ ممل 9 2 انمنممععح ممسنل ) ةسسسمك ه4 هتيم مدهمممع امل 3 ”مض ف 0 9 7 للا | "5 أ ]1 1 . ا أ "

 5 رس وب 3 | / هه ١ ؟
 كنس روح 4 ىو رس وماسسي مهرس ال ل ري سمهللا بان رسم ممس ) ماأ 0 24 ١

 ١ | 0 ا ا[ يصخ | |[ |[
 مل مضض بأ هل مل ظمرلل 3 ؟؛اأاصص 4 هم ) بتمل هجح 5 هب 9 ١ م < ١

 0 7 ب 0 و 7 و . د ايس ع ى د

 5 م وح 000 ا ١ 31 ا ![
 حالا م بص اتح س وةبللسسمس أن ل .ب شيل هاهو لع هد بشل وع

 اذ |- اس اس الما دي < < هل < ل - ع 32

 84 14 5 95 | ا[ || | | 2 رس أ 1 ا ل
 ١ + + 4 كيمرس ايكاطنا اكريرطب كر اودانو تل أ نع داف كل ةذلئ اللا اأننس بالا

7 6 . 

 | 5 1 «٠ | ا ! ذإ 7 , 3”
 هتأام) بتكا 6 لاكو ما 5:0 #* ماع لولا لوباك ٠" 8 هراأاقد بلجحو
+ 7 34 -10 

 < 6 اهل _-___ 5 7 و 7 فشهكسصص الر * م مميسنل مكس ثم نبصس ىو مش ىرساو ءادرباللا | 3

 . هو 1-3 .٠ و 7 - ١س 0 7 55 عرورلا هد رمل ةليبسلا كع +ءحءانضصد» . اأحشضشا 1١١ دعسسمللا نوح د لبعغل ]ح .أ تت أ 9 ْ | : ا - 5 | ١ | لص و / 1 | ١

 ,انسرب + ىف ابو .٠ ىقاباو . ايسأ .٠ سنسيدشلا دايع9) عبراو ابناسو م أ م أ مار[ | | ا تاكل
-. _ 

 أ | 5 | 92-7 بس | | لل نن | ا .١ | ٠آ/ 8م 8
 رسحلا ءايصلل ثاالتو هسا ون اطاسلا هم.ح زا هلصض 8 اهعمرشسرسا ه

 5 - ىف م 3 ّ -
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 فحعص» لع اهتلع ىسلصلا لبلاد .نتاكك هرم او رك راوخأا
 رجم و ريفاعلا فرقا تاو راها 1 يش يبا
 . م7٠9١ ةنس اهنم نيتلاقمو اهتمدقم نصبيج

 رحب اي مهللا . اهوأ . ةيدجبألا فورحلا ىلع ةيجروتيل أشنأ - "

 ارمح اهؤدب ةياسح اهيلع مدق . اهروغ ريسي ال يتلا مالسلا ةحلو نمألا

 ةنس همظن . نزولا ىعابس يدجبأ ماتخب ءاهقحلأو « ةايحلا زبخل

 ش , م8

 ناتنثا ... رحبلا ةيجورس اسمخ . ةديصق ةرشغ ىدحإ جبد - 4
 نيتس يف ناعقت ديهشلا مانهم رام لئاضف امههيف تعن تايبألا اترماع اههنم

 سوساب رام بقانم اهيف ركذ ةحفص 7١م ةليوط ةدحاوو . ةحفص

 نرقلا يف ةموظنم لوألا انظو . ةلفغم ناجيب مث وباش اهعبط . ديهشلا

 اباس رام يف ةديصقو . ىطسولا نورقلا ردص يف كرتشموبو « رشع يناثلا

 اهيف خبوي ةبوتلا يف ةديج مالكلا ةلزج ىرخأو . تدقف دقو ديهشلا

 ءىل التملا هئانسب ملاعلا ءاضأ ىذلا رونلا اهيا عوسي اي : اهعلطم . هسفن

 اهادحإ ءدب ةبوتلاو هللا ىلا لاهتبالا يف ةيمارفا اثالث كبحو . ةحفص ١

 لوألا . تاثيغوس ةثالث ريحو . ةياوغلا يف نيهيتت سفنلا اهتيأ كلاب ام
 : هلوأ ءارذعلا حيدمل يناثلاو ٠ حيسملا انديس مالآ يف مجعملا فورح ىلع

 ةوالت لبق ةديسلا دايعأ يف منري لازي الو . كنساحم ركذ نم بجعأل ىنإ

 . نسح ناويد هنم ناكل هرعش عمج ولو . ةبوتلل ثلاثلاو . ليجنإلا

 مسورايعلاا» يمعنملا موصرب نب بيرغ وه . يمعنملا يناثلا ْ
 نيجوا رال اضرف فلأ ١47١ ةنسو . نيمطرق ريد يف ملعلا أرقو اسف
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 بقلك 6 عوسشي بهارلا كروانمو 3 ةلوحنملا هتصف نم افرط هنمص

 ةنساء احح ناكو: «:اووناخو :توتزرفك فقسأ .موضرَت زام :ديعل تاياسح

 . هتافو نمز لوهجمو م 5

 :يدرام لامعأ نم ةليساب ةيرق يف دلو  زوجعلا نبا  ثلاثلا
 لأن لا : ع ا نأ لعب ةدابعلاو دهزلا 6 انعم نيمطرق ريد 6 كلئستكو

 5 20 0 . (. 52 ١+ يدلل 22 + . ساه ةيث أل اييبف يقيس .طاعغ ثيح هل .غاذو , .:ةيريتسلا .ءوشب

 ةهبحب ىضفو مآ ه١ هنس رارسألا سيمح ف نيدبع روط ىسرك لك تذب

 . ةعيبلا ءرشب ديقتلا لع صارحلل حالصلا لهأ نم ناكو م١58١ ةنس
 597 ش٠. ٠ - األ 2 أل 35 3- |

 . حيحص دحذاس ءاشنإب فلا
 تت اآ 5

 يتلا ةيحو رلا تايرظنلا 98 لوصف / لقعلا دوعصلا باتك - ١
534 

 ىفو رونلا ىنب بولق ىف هللا نكسي فيكو . هلّقع نيعب كاسنلا دحأ اهآر
- 

 9 ل . ى ب در ٠ 0 27 - هل ب” ىتلا رانلاو ةبوتلاو . رشبلا حاورأو ةكئالملا ةقلخو . ىضرألا سودرفلا
 م

 .ةحفص :"5 ىف عمي ةيطخلا قرح
 - 1 م

 ةحفص 353 نابهرلل دئاوف هنمض قحلا قيرطب همسو اباتك - ؟

 . !؟"بيدن مو ىع

 :هاكلاو هقحتس اال ىذلا لوانتملاو سادّقلا 6 هلاسر 2

 ملاعلا دولخو ملاعلا اذه لاوز يف ىلوألا . هتيعرل نيتظعوم - ؛

 يف دلو وفاسب بقلملا ميفك انحوي نب يكلم وه  ينيريبسلا - عبارلا
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 قو. + ءارثغلا :ةديسلا يف موظنملا ديج نم ةليوط ةديصقا نقرةطسلا»بفلا
 . ةحفص 50 دسحلاب انبر داليمب تنونع ةيناث ةخسن

  - 1١ءارذعلا ةيلوتب ركني نم يف ةديصق .

 *“ - هيلف خسن نم اهعمح ضايبلا ةعمح ضرف بترو .
 : - تاياسح ضعب ءاشنإو .

 - ماع هزجنأ نادعدعم هل انأرقو ١584 ناعم هيف حرش اقيلعت

 ةنس يفوت . ةسينكلا يف فاوطلا ١54٠ خرأو هايحلا رفس يف درو ام ىلع
 ةنس ال . ىادا سقلا ١5٠٠ هثافنم مهو (ك .

 ميفك لآ ايعشأ قل" نيا عوشي وه - رخآلا ينيريبسلا - سماخلا

 اميبم اماذ دا نم زرحأاف ةغللا يف جرخت هبو هدلاو فنك يف أشن . ينيريبسلا

 بدبت ثيح نيمطرق ريد يف ةنبهرلا هسفنل راتخاف ايندلا يف دهزو ٠ ايفاو

 نييدومعلا قي طاع اجر 15 ل يدوب ضورتو

 نيدبع روط دابهر نم قلخ هب عمتناو هنامز رابحأ نم طهر هيلع أرقو

 ماع هبر يقلو ايتع رمعلا نم غلبو هنارقأ تافو . هتيص العو هسوسقو

 : اشنا . م5

 ءارذعلا لاقّقتنا حابصو بهذلا ةعمجل ةياسح نيعبرا ١

 . ٍننوتيزلا نوعمشو . ةرابربو .نورهو . سنيسكليف نيسيدقلاو

 . نييدومعلا يموقو . ناعمسو «. ةيلدجملا ميرمو .وحاو . اطيلشو

 . تاينادو . خماشلا لبحلا كسان ميهارباو . نييرصملا كاسنلاو

 نعش ب كرابوا ح سرفر سيجرسو . ياداو . طميدو . ىكلمو
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 فورح ىلع لايناد رام هياسحو اهعصوو 1 هينانوي اظافلا يضأ رام يا

5 5 ١ . .٠ 5 7 32 3٠ ٠ 

 - هديصفو هحمص 37” ق تعفو هحدمل هيجو مس ةليصف مطب

 |[ | . ب - .

 هلاح اهرشف ىررب همم ا فا
 - ا 52

 5 ١ | . 0 ا ه ١ سها ا ت 7 1 د :

 تاط يطع كل و نين ىو مسنعلاو هعبرالا ةمايقلا داحا س نش هد 1
 2 3 - ر 7 . 32 اس 354 .٠

 ا
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 عبارلا لصفلا

 ما 415 نيمطرق ريد نارطم ينيريبسلا سيجرويج ادحوي

 نيتشم .:ةيرق نم وهو نيريساب هيرف يف ليئاربج نب سيجرويج دلو

 بديت قيمظرت ريد ىلإ ءاجوب ماعلا ق دهر الوب.« الوأ ارق كانهوباستج
 روط كريرطب يموق رام همسر م541١ ةنس يفو . اسيسق راصو بهرتو
 نيبو هنيب فالخ بشن نيحو . انحوي ىمسو رمعلا ريدل انارطم نيدبع
 ريد ىلإ ءاعدتساف ىلدحلا مانهب كريرطبلا لسرأ يمعنملا ميهاربا نارطملا

 . نيدبع روط نم . هتمكحب فالخلا لازأ طمنلا اذه ىلعو . اينناح رام
 : رولا انقسا هن ىف ني انحوي نايرلا ةمادمر رضحس اكان طم ملف
 نايولا هملعم هعم ناو 53:١ 7  .هلزم ىلوألاف . سرم سدقلا ىلإ حح

 ط١

 سيجرويج سيسقلاو نابرلا هتخا انباو . ايعشا سقلا نبا عوشي سقلا
 هعم لاكو ؟ 6-44 في كتماأك ةيناثلا ةرملاو نسلاوب سنافطسا نابرلاو

 انريد يبرغ ةعقاولا ةريبكلا رادلا ىرتشا اهيفو سنافطسا نابرلا هذيملت

 هفقوأو ١597 ةنس ناريزح ١ يف كلذو . يبهذ رانيد يتئمب ميلشروأب

 نوتأي نيذلا ةحارتسا لجأل كلذو . نايرسلا ريدب فورعملا .انريد ىلع
 رآ ىلع يوتحم تناكو . سدقملا حيسملا ربق نم اوكراتبل

 ىب



143 

 اريبك ابيلص ليئاربج رام نذل هلام 'م عيصضص ٠و «؛ ءام ارح 4 ٠ اهفوف ةريبك
 77 ربل .م نما دل 6 2 9 © ل ل »ا مر 8

 اعيدبو اليمحو ايضف

 يف ةيكري وطنلا لوبف ىلع ىانبللا وب نايرعغملا ءعجش يذلا وهو

 مادقو نصحلا ىلاو ماما ميصرصخا وعص و ةندلا ءابالا لاا لاك و ”نةرانم
 ايس

 لقعو وح نر 00 طنلا ١ املو 0-1 0 كب مسأف :ىذ وأم تكاطلس
 4-3 حي 20121001 . مجمع ز 54 ب - 24

 ا ا 5 5586 نر 3 ب7. : 8 1 9 . ا بالا ح"الصالل هلا يس[ ام اوسرو 1 ؛أام بد 6 ءانآلا مسك

 دعيبو ص رم ءاتجالا
 هام لن رو © ءاع

 . اهعلطم عصق سمح اهيف هل مضهلحا وش د انح وب مسأ مهعم-ح همنا

 فقشرس 50-5 0 أ ىلع تلمتشاو 8 طابعا ل.س ه لا صاو لا

 نق :تدصع ١ بط ةفقاسأ لحا هنأ ءبطب و « ىحاطوب ٠:با انحوب هل لاش
 -_ ١ل - .٠ د ولا 5-5 58 1 8 218 ٠

 نم اهفلأ ةيناث ةروفانا اضيا هلو . ديج نينثالا ءاشنإو رشع عبارلا نرغلا
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 سماخلا لصفلا

0 

 لهما را جرم ماتوا نست نب رض حلا ب ساو رع 4 تت
 نرقلا نم ربخألا .فصنلا هدب ىف نيريشاب ةيرق قى ..دلو.:.. ئيريبسلا

 سيجرواج رال دملتتو نيمطرق ريد 6 بذدبتو ٠ داليملل ا ةفاخعا

 ما هنس ميلشروا 9 ةيناثلا ةرملا يف هقتفارو . ريدا نارطم انحوي

 يد ةيشربأ ىلإ حون كريرطبلا ءاج املو . ١592 ةنس اينانح رام ريد ىلإو
 #9 مهل ا 22 ل م . 34 - 4 ني ع

 م (ى اينانح رام عمجم يف اهفقسأ يثوت ذا عار الب تناك يتلا نيمطرق
 ى -_ 5 انفإ 7 -_ ب ى . اج 2-1

 هن الث اوراتخاف لوديري ٠ نم اوبحتني نأ دلملا ءاسؤرو ل لاي اًيغَم

 يتلا تءاح هدب دم املو . قاروألا كلت ىدحإب هل يتأي لا اأصخش رمأ مث

 ءابآلا عيتجاف نييحروج نارطملا كيملت نيريسلا تاتظشا -نابرلل
 90 رووح ا عدو ر م 5-0 2 1

 هنس نااثلا لوناك رهسش "' يم 555 6 ءقاولا لعبالا مال امّتسا ةوهسرو
 - - - 7 ا -_ بأ

 هةر مثيه دلب يف ىتلا نيريساب ةعيب يفث 157

 رو سوسفو وه مته ١3٠ ” هنس وو - جأ ه4 ته 8 5

 هر لا 9 مسرعا ١ هر 56 0 9 ١م ةيسنئك كان يوميا <> 52- ١ام

 نجا نإ كر .٠ - آب -_ م ب سار تى ال اي 7
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 اسوسق. نيريساب :ىلاهأ قفثا ناّريزخ ةرغ يف اهسفن ةنسلا يفو
 74 ١ اة

 قى رسمحل , وهدمرشيل ليل رج رام ريد ىإ اوضصمو انعسو كنس |مس ف ءللا مدكلا اكشا ا تل ايئا ان رد 11 انضم امش ةديضا

 ِ_ -_ + يي 7 ل -_ 8 ع ل و - اولم ىف ب وةررسا ل دمع 5و 1 ءاترثلا ّى فل ذب اك دا بذلا طسو َّى

 رامو ليث ومس اه ةسسلدقف.كثنالضصنت و ةللأ هيوعم هيف ر أ||و ةيب رغلا ”تهحجلا

 | +5 ا[ أ 85 انعا | 1 0-3
 سامطسا ؛أم كينسلل مرش رو معلن ؟أص صح © مى ؟١امهم ه نلوعمس

 ١ 1 5 ّ | | هدأ ع || : | ا 5
 هللا 22 تر رز مسخ ريحت ميم وح ف ةائاع مهل ريد مممل دش

 ا ([ |[ 0 ١ [|١ 0 ا

 جبد دو 55 راو فت لن اح سسرس
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 سداسلا لصفلا

 ما5ه1-6574١79 نافيطسا نارطملا ذيملت ايعشا انحوب

 ما15795-545 يزرفكلا دواد سويسيئويد

 ان مك ريدلا يبس نع انل بتك سويليسب وهو

 كارتألا اره 1512+ هيما قف

 ام اك دفن ىتح نيدبع ,وض دلب لكو نسما نيمطرق ريد اذه نيدرام

 او ريدلا برخو . طسبو بايثو . ديدحو ساحن نم هيف
 5 : 77 1 5 0 . ١

 ىبسو نونفيو نوبرخيو ندوبهني مايا ةعضب صوصللا هيف ثكمو . هل

 ما337١--5١1:غ7 ىمعناملا ىموق انحوي

 املغو اكيسناو ادهز هرصع ديرف ناك . رخل ناثلا < ةنست قنوع
 _ هس رب للص م ل - ض٠ - يري

 ١ ناو ١ تع نوت
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 عباسلا لصفلا

 ه1١110-١7ه17 نم ةماع ثداوح

 *:بذرع ١ نبض فنا نأ لحوو هللا همعن كرد رطبلا متها ١هال/" هتئيس ١
1524 54 

 . جا . . 0 ٠ |١ يس“ 6 . | سس |

 قو ٠ مالا اده اممسسس يف سمنو لاع اكب ايحضم ىلوسرلا ىسرحلا عمد
 0 -_ 034 - ١ ان - ه6. . تلا و

 53 اس ايس ايس اس اس

 قوتو ةشلاع ةدا ةيسرك ىلإ دخاف هللا هماهظا تح الذ ءانئا ىف هدم
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 نماثلا لصفلا

 1١591-7١١| نم هئاسؤر ضعبو ريدلا ةنراطم يف

 أ 588-101 ريدلا هففسا قةرييتفلا انيلبص انحذي

 1511-١15١ ريدلا نارطم ىنيريبسلا مانهم انحوي

 151١--551١1ا/ ريدلا نارطم يناثلا سنافطسا انحوي

 ريمطرق ريد افّقس ىنيريبسلا سوينوطنا سويريواس

 ١58١ ىلإ شاعو ١553-5١

 )تا رويدلا نارطفق قيريسلا كلم .انكعوب

 نيدو كوس رونا نارطب ىزرفكلا نيجوا انحوي

 1١7١-5ا/5٠ ريدلا نارطم ايليإ انحوي

 1158-14 ضزيتسلا ناطعلا انوي .نبا وييهش انحني

 1١10٠١٠١-١٠78٠ نيدبع روط نايرفم نوعمش سويليساب

 وهو احند نايرفملا ذيملت ريدلا فقسا نايلس نب بوقعي ساروف

 . 754١١--١1ا/594 هنس همسر ىذلا

 نيدبع روطو ريدلا نايرفم ىنيريسلا راطعلا ابيلص سويليساب

 ١ امم - ١ا/ا/لا





 عساتلا لصفلا

 ١1١١- 7١1١| يمعناملا نوعمش سويليساب رام نايرفملا

 بهرت . هتقو ملاعو هرصع ديرف يمعناملا ىكلم نب سويليساب رام

 يف ضورتو اسق ميسو ١1453 ةنس لبق نيدبع روط رايدا ضعب يف

 روطل انايرفم ميسو هلئاضف تلجو عرولا ريبع هنم حافف ةيكسنلا ةقيرطلا

 ةندابع لإ داص ةيلاعلا ةنيبلا لو, مااؤل ةذس سويلبسا» ىعنمو نيلي

 ةيغاطلا هلتق نأ ىلإ هتيشربا ةياعر فناتسا ١17/71 دودح فو . هتولخو

 نيدلا ديهش ىيضقف 4٠!١ ماع ناسين 5” يف ىدركلا اغا لادبع

 ةغللا ملع قذح انافلم رابحألا ءاحلص نم ناكو . ىبسكلا سومانلاو

 بايد ينشلو ..ىقلاقلا رعشلا منو لولا ولا اي يفاو ةفايحللا
 بنك هعلاطع يذلا ميلع نعالج انرط داقكناوب 3 1 ةيفاص

 انثا وهو حيصف ءاش اب دهيتك (توهاآللا ملع) ايغ ءولواثلا بباتك 1

 قاثيناو ليحوتلاو .ثيلتتلا هرغع هيف ثحب لوصف ةرشع هنم-لكد  ءايايكتم

 . ثعبلاو .. ملاغلا ةباضو -. رهطملا .ضقتو ٠ .ءادفلاو ١ :طدقلا كهل
 . 3 32 2 أ - - ال . روب

 ٠ هحشص 1 51 7/ وضو ١/10 ةئيش 00 ١ 3 6 هلنم 32 ف 5 00 ميعنلاو
 4-5 1-5 - أى | 5 0 ب 5 نا"

 1 1 56 7 ١ ١

 نجحوا رام ريد ىف .:مسحلا هطخلب ةخسن هنم
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 ةبكرم ريسفتو لقعلا يف تالاقم يان 3 رمألا ةيكرف تا

 ةسلابألاو ة ةكنئالملاو ملاعلا نيوكتو . يبنلا ل أايف ىح ا اهار يتلا ميبوراكلا

 توكلملاو روشنلاو ةدئافلا نم حيسملا دسجن 0 امو . مدا قلخو

 ملهجو

 '“"'  لع هت ريقيلا سرتو نيدلا حالس 20
 ثولاثل ِق اباب 7 د ا 7” دس هةر ا ع اآأآ

 بهذمو رهطملا ضقنو . ملعلاب ناميإلا ءانتقا مدعو دسجتلاو سدقألا
 . . كل . . 0 5 |
 ور . رم . 2 2 8 -- : رجح و ٠ ةروتلا 0 ٠) داسحالا ل 5 سوفنلل باّقعلا 0 بنا كلان نلئاغقلا

 . اهريغ لاثماو . (تاومسلا يف يذلا انابا) ةالصو .ريخألا رلفلاو

 رن تب لتالنلا نازوألا لع هني دئاصت نمش رحش كاويق بذ
 اهرهشأ .ةرشع سمخو فين ىلع اهنم انفقو .ريثكلا نسحاو اهضعب يف
 نم تانئاكلا عدبا هننان ىذلا برلا اهمأ : اهؤدب يتلا ةليوطلا هتذيصق

 .رون حورلاو .رون نبالاورون باللا :اهعلطمو ةافقملا ةيناثلاو ..مدعلا
 هلو «سولوف موق نحلب ةبوتلا قل شاردمو .ةفيطل ةداجتسم تاعطقمو

 .ةيبرع ءارذعلا ىف ةحيدمو ةيدرك ةديصق

 ماا ةنس نأ ولع نس ةريبيدلعا محعم ىىم هصخ سومأف 1
 اس

 هم. ى 52 «٠ ل .ل/ ور 0* م هب صاعم ضعب امن اهلثميو . ةنوحلم ةغلب ةيبرع ةظع ”5 - ا

 ' ءل هلا ةننأ
 5 ا 2.
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 رشاعلا لصفلا

 ابيلص سويليسيو احند سويليساب نايرفملا
 |7944 ١ا/1/4- 114٠ نيدبع روط نارطم انحوي رابلاو

 احند سويليس : 1 لوألا

 بيشرف ع سلو ارك هيلعو ىمعتمللا نوعمش نايرقملل ةيلثتو ةنيفرلا

 ةريسلاو ملعلا نم اح اص افرط هتطساوب بستكاو . ينابهرلا ميكسالاب

 ريد ةدم: نكسو 11/5 ةنس انهاكو. عاالا## ةئيبن اننايش مسر . ةلضافلا

 عوشي 9 ميهارباو . يلصوملا قازرلا 7-55 نابهرلا نم هعم كانه

 دهشتسا ام دعبو . ينيدرالا سيجرويجو يندعملا سلوبو يلبرطقلا
 ةينايرفملا ةجردل عمجملا ءابآو هللا ركش كريرطبلا هبختنا نوعمش نايرفملا

 يعدو نيمطرق ريدلو نيدبع روطلو (فيك نصح) ةنيدمل انايرفم ميسف
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 : ميلشروأ نارطم اموت سويروغيرع رام هتماسر مضح دفو

 كريرطبلا ةنوقيطاطسوس قدصو .سيلدب نارطم هللا جرف سلروقو
 . ةراهطو هفع لكب هك نيتالثو أاعست ةينايرغملا ماهم ماشف .ةفقاسالاو

 وهو هبر راوج ىلا هن هد صرم هباصأ ١١/1١/04 هنس ىلوالا ني رست يو

 .الهأ امل ناك ةماركب نيمطرق ريد ىف نفدو .ةنس نيناث ن
٠-2 
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 رشع ىداحلا لصملا

 1874-1١18 يلحتلا دحألا دنع سويليساب

 نابهرلا ميكس الاب حشتاو بذهت . يلحنالا ودنك نب ذحلبا وه

 نسح ىلإ ارظن انايرفم ميقأ 1875 ةنسو . نيمطرق ريد يف انهاك ميسو
 دحإ 12 يتلا هتماسر يناثلا سايلا كريرطبلا رضح دقو . هترادإ

 نضع نما :ناينصح كاك رج .:تنريظ :اذؤإ .. ناثلا ذي مت 1[ بلا ديدجن

 دما لاو هاطغأ اذلو ةموكحلل اقذامع الو رهظأ . ربت هنيئا
 ركاز. نيطرف رد قارا لعمر هروح لع ةظاسا 55 ب

 م1855 ةنس داركألا هلتق

 ما1804--855١1 ىنيريبسلا ازريم انحوي - ؟
-- 
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 رشع ىناثلا لصفلا

 الفط ليحتست ةلفط

 د نأ ىهو ليئاربج رام ريد يف ةبوجعأ تراص ١877 ةنس يف

 ةلفط كرت لجاألا هكردأ الو . تايذم نطوتسي ناك ىمعنم قحسا همسا

 ىلع ءاليتسالا اهئابرقأ ضعب دصقو . ينومش اهمسا رهشأ ةعست اهرمع

 هاسع هتافر رقمب ذولتل ليئاربج رام ريد ىلإ اهتذخاو اهمأ تملأتف . اهثاريم

 ىه تذحخاو نيسيدقلا تيب يف اهتكرتف . الا فصتني يأ اهراث ذخأي
 اهتدعيوتا فيرد برع ةليطلا ليضاتل تيفي امل :كللاثلا .مويلا قو... لصت
 . ًاحرف اهتبآك تبلقنا لاحلا ىفو . ًاركذ تلاحتسا دق ىه اذاف تأر
 كيرلا 2 ريقلا ذوو ةنايقو درع ىلإ يحتل و عبو
 ودرح ذاتسألاو بوقعي بهارلاو واروابالا بشوح بهارلاو عوشي
 نولغتشي اوناك نيذلا نييتايذملا دحألا دبع ىبمدقملا لا نم هقافرو
 ذدئموي ناك ىذلا ملسملا ىدنش ةداهشبو . ريدلا ةسينك حبذم يف كاذموي

 . سيدقلا مسا وهو ليئاربجب اهمسا مث نم اولدبتساف . مهدنع الزان
 كلذو اهنيعب ةلفطلا كلت هنأب نوريثك هفرع تايذم ىلإ لفطلاب اوتأ املو

 دحأ رادقريبلا اغأ مالس اذه رقأ دقو . اهمسج يف تناك ةمالع نم

 . ذدئموي نيفورعملا نيملسملا ءاسؤر



 ْ نيسمح وحن اذه ليئاررج شاع دقو

 لقو لشمافلا 9 00 هبح 5 ال هنبا كرتو تامو رخآلا وص ةاورت

 انا 5 اهؤدب ةلوطم ةديصقف ىهوملا ارريم نقلا ةيوجعألا هده 054 مضن

 «ةرانتساو الشع ىنطعا قحلا

5 3 

 ثا
 رح

37 | 

/ 

 رز دا
72 

 د تبسم

١ 0 , 
 سس

 رس | 5-5
 ١ ان 6 2 هو ت١

 ا ب الل د يس ع
 جسُالللا سس سس
 هه 5.للللل 222ج>جول < -

 ححبتتلما  ه77صصتلت همس سس ميم هس م سس

 احح -

 حس ١
 7 ا

 ٠١ ج0 1[ 3 :

 70 كو
 "لجو ين 4 2
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 يناثلا بوقعي سويطانغا رام كريرطبلا ةسادق ركذلا ديعسلا
 ماع ةئم نم رثكأ لبق ليئربك رام ريد يف نوريملا سدق يذلا
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 رشع ثلاثلا لصفلا

 عوشيو بوقعيو بشوح نابهرلاو ازريم كريرطتلا يف

 ا

 مهؤاسأ ةيلاتلا ءاسؤرلا ريدلا نسارت. نينسلا 407

 ارمأ دمأ ىلاو انثي ديشر,ندصا ال + قيريسلا اره كري طلال

 كريزظبلا هماقأ ةموكحلا نامرف لمخحم ىذلا الإ اكريرظن يس ا

 ايئومص ىروخلا موحرملا لقن دقو . سدقملا نيمطرق ريدل اريدم بوقعي

 سدقو ريدلا ىلإ بوقعي كريرطبلا ءاج ال ١18715 ةنس يف هنا ىنيريبسلا

 نورملا ةنينق هيطعي وهو ةرودلا فو . كانه ارريم كريرظتلا ناك نؤرملا

 . هتافو نامز لهجنو . ةينآلا المو هيدي نيب ضاف

 ديغس رن :"تيشوخ .بنبهارلا ريذلا ةسائرب .ةذغب "ماقز

 ١ ىدرونيعلا

 نس ادوسرم نأكو قيربسلا ..يوقعي هيهارلا اذه 207
 . امل"
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 عبارلا لصفلا

 ه18487-1917 مارفا سويسانثا رام فقسألا

 يف دلو . يدرونيعلا ليباه سقلا لا نم ونيج ديعس نب مارفا وه

 ريد يف بشوح بهارلا همع ىلع 7 أشن املو . نيدبع روطب درونيع

 جوزت مث . نيدلاو ةسينكلا رومأب صتخي امو ةينايرسلا ةغللا نيمطرف

 سبلو ليئاربج رام ريد ىلإ ىتا لمرت املو . هتيرق ةسينك ةيسوسقل ريتخاو

 نمز يف (يزور رصوا) باتك بتك هتنبهر نمز يفو . ةنبهرلا ميكسا
 ايما 1 ايلا قدالفبوي ناك هنأ ديف ركذيو م1 18/4 ةنس اللا
 . مهو

 انحويو ليئاربجو عوشي نابهرلاو ريدلا سيئر بوقعي بهارلا
 لكو نييلاحلا ةوخألا خيش ىتشملا انحوي بهارلاو . نوينيريبسلا
 00 با
 ليئاربج فبهارلاو ا نويهدملا ءىدتمملا قحساو ىكلمو عوشي نابهرلاو

 يال ىسيع بهارلاو يزرفكلا موصرب هدو 0

 داعي بهارلاو
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 ةيعبللا || ىف ردت (لف هيلا راشملا مارفا سقلا بها لا امأ
 ةيعبمل مولعل 8 000 ملف هيل كاس 6 نقل 1 ول

 سدقملا نيمط رق ريد ىلع امشسا لدهوملا عيبارلا نمر ةكريرطبلا همسر

 هسفنب وهو . هترادإو هرومأب متبع ذخأف م1887 ةنس طابش ١” ىف كلذو

 ةلاعإب ينتعيو . لوقحلاو ىضارألا حالصإل ريدلا ناكس بحطصي ناك

 لاكو ل مأ اناب مس اوناك ءاومسس هللا ىلإ نيدفاولا مركي ناكو

 . ةذيذل تناك اهتطاسب عمو . بولقلا يف هتملك رثؤت اظعاو

 نأ كعبو ١ هتيرش در وبيع ىلإ بهدو ريدا حرابو 19511 لاقةاماف

 نفدو ةايحلا لزانم ىلإ لحرو ةينمزلا ةايحلا قراف ضرم هباصأف ريدلا ىلإ
 ١8١02 .هلئس يشكل 6 هدسح

0 
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 . خلا لصفلا

 ١9١0/8 ةهنس حمقلا دابدزا ةيوجعأ

 الئاق ىهدملا دحألا دبع بألا ريدلا سيئر ينثدح

 ريدلا لهأ ناكو ريدلا ةسائرب سويسانثا رام فقسألا ناك ال

 نوناك نم رشع فيلاكلا ىف 1 همدخو بالطو دابهر نم أاسشفن ثار

 نم بلجيل قناق ةيرق ىلإ اصخش لسري نأ فقسالا دارأ ىقرش يناثلا
 كلحيلتا ءاسملا للعو . ناثلا مويلا ىلإ رخآت هنكلو 1 ريدلا قيفد كانه

 ةبهارلا تتأف قرطلا يف ىبثمي نأ دحأل انكم دعي لو . قرطلا تدسو
 ناكسل لمعن اذامو حمق انل سيل فقساأالل تلاقو خبطملا ةريدم ةنسب

 : اباجأ ؟ريدلا

 تاولصب عرضتن هيلإو . برلا ةدارإ نكتل لمعأ نأ ردقأ اذام

 ةبهارلا هذه تضم امل حابصلا دنعو . ديري (ى انتايح ربديل ريدلا يسيدقف

 نيتنالم قيقدلا يتراوك تأر . ماعطلا دعتل ةنوؤملا تيب ىلإ تبهذو
 هللا تدجم لاحلا ىفف . وليك ةيم تس وحن ناعست اتناكو . نيتحفاط

 ٠ مايأل ازبخ هنم تلمعو حفط ام تعمجو . هيلع نيلكتملا هديبعب ينتعملا
 نم لكأي مل دحأ قبي ملو . هتمعن ضيف ىلع هللا اودمح ريدلا ناكس لكو

 . يدرونيعلا وغيرك اموت نب وللكو انأ ىوس ةكربلا كلت زبخ
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 رشع سداسلا لصفلا

 دحألا دبع سنيسكليف رام

 رازو يتشملا انحوي بهارلا بألل ذملتتو . ايلعلا هرفك ةيرق يف دلو
 ةنس يفو نيجوأ رام ريد يف ناك هانكس رثكأو . ةيناث داعو رصم ةريدا

 نيجبرأ رام ريد .لخ ةنارطم: ىناثلا هللا .دبع كريرطبلا دنع اك“
 سويسانثا رام رصب للك ببسب 1917 ةنس يفو . هب ةذئاللا سئانكلاو

 ريد ىلإ دحألا دبع سنيسكليف رام ىأ درونيع ىلإ هلاقتناو هتلاقتساو مارفا
 سويسانثا رام داع ال ١91١5 ةنس يف نكلو . هترادإب ماقو نيمطرق

 . ماعلا داهطضالا نابإ درونيع ىلإ ىضمو هكرت ريدلا ىلإ مارفأ فقسألا

 ةبحملا ىلع مهثح . نيبراه نوتأي مهرثكأو بعشلا قياضت رصبأ الو

 مهنع برلا جرفي يكل راهن ليل ةالصلاو موصلا مزلو . ةقفشلاو
 بيصأو . مهاجنف هبعش:لذ ىلع قفشأو هاعد هللا عمس دقو . مهحيريو

 موي رهظ دعب برلا هحور عدوتساو . هنم حني ملف با ةرغ يف ضرمب

 يروخلا بألا موحرملا ىور امك با رهش نم 4 ةعست يف عقاولا سيمخلا
 . كانه وباشبدح زام ةسيئك 5 ةماركن نفدو ميكح يس وم
 ئي
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 رشع عباسلا لصفلا

 1147 ةنس ىتح نيمطرق ريد يريدمو ماعلا بارطضالا يف

 ىضمو ١11١5 ةنس ةماعلا برحلاو عيجفلا بارطضالا ثدح ال

 . ريدلا نارطم مارفا سويسانثا رام يفوتو درونيع ىلإ دحألا دبع نارطملا

 بضغلا مهيلع جاه ةتغبو . عار نودب منغك نيمطرق ريد ناكس يقب

 ناكو . مهناكم اونكسو مهولتقف ريبك قلخو مزع لا مهيلع مجهو
 رفس بهارلا مع نبا ريدلا سيئر ودحل بألا ريدلا ونكاس نابهرلا

 تخأ نبا يىرفكلا هكسوأ نب دواد بهارلاو يناروبركلا زيزع بهارلاو

 ىسيع بهارلاو . ىدرونيعلا دارم بهارلا. بألاو دحألا دبع نارطملا

 بالطو ةسماش ضعبو . يهدملا هللا دبع بهارلاو يناروبركلا
 ةدينب ثنءاحس املو .... نيكس عبرا ةدم نابهرلا نم ريدلا الخف . ةمدخو

 ةموكحلا تردصأو . بورحلا تأدهو ةندملا تدقع اهيف ىلا 8

 نم نيملاظلاو ةلتقلا تجرخأ . هناكم يف دحأ لك رارقتساب ارمأ ةيكرتلا

 . هونطوتساو اوداعف نايرسلا هباحصأ ىلإ هتملسو ريدلا

 سقلا بألا ناك ١419 ةنس ريدلا ةرادإل نيع ىذلا لوألا»و

 ةنس ةرشع عبس هترادإب ماق . لمرت يذلا يدرونيعلا ونيتوك ليئاربج
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 موحرملا 9 فسوي بهارلا وص يللا ةرادإب ماق ىئذلا ناثلاو

 هك نم زكا هملح لقو 1 قوبرألا مارفأ عقلا

 نع فيني ام ريدلا مدخ اذهو ىشاب هرقلا انحوي بهارلا ثلاثلاو

 حاف اضيأ اذهو .. قويرألا ريوس ايتارعع بنيعارلا - عبارلاو

 ير تاع ديوس
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 رشع نماثلا لصفلا

 نيدبع روط نارطم اموت سواتميط رام

 كلا يترطا نا ارجو + روقألا عت نأ ةينسزلا كدارشلا ةداعغ نم
 نم انب) تملأ ىتلا ةللؤملا ثداوحلا كلذك . ةريبكلا ممألا تفعضا
 تايدم عبسلا تايشربألا ديحوت ىلإ انترطضا ةيلخادلا تابارطضالا

 رام ريدو ىكلم رام ريدو نيمطرق ريدو بيلصلا ريدو يدبزابو نيبيصنو

 لوألاف . هناكم ىلإ نيدبع روط هيشربا مسا ةيناث ةرم دوعي يك (نيجوأ
 ناجيريم ةلئاع ىلإ بسني يذلا اموت سواثميط رام وه اريخأ هب ىنك يذلا

 . سانرع ةيرق يف

 هنس فو , لما راوجب ولعوا ىررا هيرف ف ١/8/2605 ةئس ءدب ف دلو

 ءاتيألا ةسردم ىتأ هيدلاو اهيف دقف ىتلا ةميلألا لئاوفلا كلت دعب 7

 ىمنأ ام دعبو . نارفعزلا ريد يف يناثلا حيسملا دبع كريرطبلا اهحتتفا يلا
 ةجرد ىلإ ىقترا مث 90١ا/ ةنس ينابهرلا ميكسالاب حشوت هسورد

 ابئان نيع مث . ةيكريرطبلا ةسردملا يف ميلعتلا سرامو ١9١08 تونهكلا

 : كئدعي تايدم ةيشربأ ىلإ لقثو 14.15 ةنس رهشناربو كيعرمل ايكريرطب
 ساب نيدبع روطل انارطم ثلاثلا سايلا كريرطبلا همسر ١977 ةنسو
 .ستاككلا ميمرتد ناكماللا رذف ىلع متهاف . تايدم 6 هزكرمو سواثميط
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 رشع عساتلا لصملا

 1957-١905 رفس بهارلا بالا

 كاسوك رمك 9 هبيرَملا ىنكرك هيرف * ه ىلم فسروب لل فلس وش

 00 نيدلا رع تداوح رلأ ىلع ام : :تكيلا' نع كنوا ا 3

 - 1 3 1 2 أ د ا ته |[ ١ - 9 اا
 ١05 ةيش ةي ةثملا هب شب لا وو صك هب ىف | هنا عم زب شتثع ءمعساتلا

 هسا ل «٠ .٠ ر ا خخ 27 .ه ب هن 7 رو
 - 0 --  1١37

 5 | < 52 | - سا .٠ |[ سا ا 5 | - 6 |

 نسمح 6 ل 6 ٠ كر انت و 5-0 فق كمر ان ممصيعس تكرهلل_ مملرعل هلل ضتل كس لم 1ََئ لاضوب
 . داس اك 7 و 2 - ر 7 - 7

 - , - | 1 ا 0 .ث| 3 ١
 هافر ١م ١ ماع 6 5 هنبهرلا ىرب ريدلا . سيب ر سومساسبا رام ةححرس د

 فقساالا ايكوك رضح ١94٠5 ماع فصتنم قو . تونهكلا ةجرد ىلا
 ايس و 1 7 »ب . ى 3

, - 

 35 اأآأآ , 35 روك هل 85 - 3 ور , 7

 ١ -ٍ ءك | 6 : ١ - ا . 9
 لا 6١د 5 بمد اين هم ل1 مهعىر اهف لا ١ نإ ”ع كيمرس ”-- بذلا أ لص هسأنب 9

 05-007 ١أأ اس م ى ف 18
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 هيي ردع مدل وو ماطر رب راو مقل لو راع ا
 صخي امب ىصوأ نأ دعب 14 4 ةنس ناسين دحاو يف هبر راوج ىلإ لقن مث

 مارتا ييناربا راع دي كارما هيلا يرسل ليقار يلا

 سوسقلاو ريدلا نابهر ةمغط عم هزينجتب ماق يذلا نيدبع روط فقسأ

 بناجلا يف نيسيدقلا تيب باب درا رت مفور دراكلا بحل

 يذلا

 ىلع اضيرخ ناك .هتكلو افلؤم نكي مل هللا همحر ١

 نراسحتب ىنتعاو نيمطرق ريدو ماج ريد ف ةينبألا صعب ددح . اعضاوتمو

 . اهيضارأ

 راوز لك ىلع ابوبحم ناك اذلو . ادج ءابرغلل ابحم افيضم ناك  ؟

 عطتسي ملو هيقاس جلافلا باصأ اهيف ىتلا : هتافو نم ةبيرقلا ةنسلا ىتح

 ناك ةخوتسيتلا كلت ىف هنأ ثيخب..+ ادع اداحن ناكف هر انآ نيش

 . تاراظن نودب ةمعانلا فورحلا أرقي

 ىلع ليل ةبعصلا نكامأل هذه لثم يف ةدلل كلت لك هماودو . عيمجلا 50 ١ ١فافألا هذه انه ف ةذملا كلت [و
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 نورشعلا لصملا

 اوؤه5 1954 نوعمش بهارلا بألا

 كلذ ىف هاوبأ اتق املو . لمأ دودحب هلغوأ قذوا هيرق ىف دلو

 بوقعي هيخأ نبابو اموت هيخابو هب ءيج ١453 ةنس ميلألا بارطضالا
 ناثلا ةيسملا كيع ك0 لعملا ةسبا ىذلا .. نا فهلا. نك يكتف ةسردم ىلإ
 - . قاع . 7 ا . 51 ب 7 - -_ 0

 أ ل ضروس ا 2 9 بوبس -- 2011

 تناك املو تونهكلا هحرد لانو مص ب 9 ش هيب ىلاو ةيكرتلاو ةيناب سلا

 اموت فايل ١ام ةدابت هما ةدعاسم :ةيابديم لا صد ١ 4 ”مب طك
 ل - 7 - - - 3 1

 ١ أ ١ _ ١ < مل .ا| مسح ا . | * أ 7 ٠ أ .

 هوح قول و . ةياجمأ بسحب هينواعي لاو . نيذدبع روط لارصم 6

 م5 سلبا ص ١4 هسائر 6 اايلقو هماشمع هلاك ىلا 6 عش ظ ا سلا ا ("ى

 املو 5 ها محور ع كاي ايس 2053 تح تانذقغ م ونض هن با ١ءاأامهم د
  5 5 . 5-8 403 7و .٠ ٠  2األ 3-4 5

 / : 8 1 00 - ْ كلا من

 . ىوادتلا اجأل دمأ ىلإ ذخاف ضرم هباصأ نيتنس ةدم همدخ نا دعبو
 0 دا 53 ال و . 5 ت/

 هنس لجاآلا هكردا كانهو ١135 ىزرفكلا زيزع سلا بألا هيلع ىلصف ٠ م 5 1 6و أ ا ا 1 9

 ١  1 | - 1هو تت 1 0 . 0 8 ١

 رام اضيا ىلصف . نارفعزلا ريد ىلإ لقن مث . ءارذعلا هسينك نهاك

 . ع . عأ 1 1 --ت 6 5 . 9 . 8

  021000اص لا *قف ليم 86 هوعصوو ناه لا ةوخألاو (فلؤملا) انح ون
 . 7 أل - بل ل . 7 7 32 7 يي ه٠ ال لري -

 ءاوخأ دحأ قارف ىلع نيفسآ
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 نورشعلاو ىداحلا لصفلا

 ننس تيل تي ل اع

 ةالص دعب ١1515 هنس طابش نيرشع يف عقاولا ةهنهكلا دحا ةليل

 روط فقسا جيكليب مارفا سيناويا رام نيسيدقلا تيب ىلإ بهذ ءاسملا

 ةالصلا اوماقأو . ىرقلا نم راوزلاو هناكسو ريدلا سورلكا عم نيدبع

 ىلإ اوداع مث ةرهاطلا مهتحرضا نم اوكرتتو ةيراحلا ةداعلا بسحب

 نيتعاسب ليللا فصتنم لبق يأ نيرشعلاو ةيناثلا ةعاسلا يفو ٠ مهرقم

 تيب ةروصقم رصبأف ينيربسابلا ليئارج سايشلا هتفرغ نم جرخ
 نم جرخ رون نم ادوميعو 6 سمشلا رونك ًاعطاس رون عشت نيسيدقلا

 نم شهدناف . قوف ىلإ ىلاعتيو اديهش نيعبرألاو نيسيدقلا تيب باب
 اورصبأو الاح اوضهنف مهريخأو نيعمتجملا ىلع الهذنم لخدو رظنملا اذه

 ىلإ هلكش لوحت هنورصبي مه ذاو . ىلاعتي ًاضيبم ًاعطاس ًارون .لاق امك
 . نييرصملا ةبق ىلع رخالاو نيسيدقلا تيب حطس ىلع دحاولا هسأر سوق

 ثبل نأ دعبو . نيفوتملا ةبق ىلعو فلأ رشع ىنثإلا نيسيدقلا ةبق ىلعو

 ءاج كانه نمو . ةميدقلاو ةبرخلا نوعمش رام ةعيب قوف فقوو لقتنا ةدم

 رام لكيه .قوق :فقوو .نيسيدقلا تيب هاذح ىلا. ءازذعلا ةسيك لإ
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 رونلا يف اوزاتجا ريدلا مادخ نأ ىلع . هللا نودجميو نيبجعتم نوري
 ثا| . أ

 5 3 ضر وضد هيل مبهم ديا اوعص

 2 فك اس ل -

5 | | | 3 
 د ريساتلا انناربح هلاو ىحاخا رس رطب سقلا 22 .5

 أسانب 56 بت شعب ١ الا نض وه ما ىبلج ملعملا - 1
 يبا“ | اص د

 قي راديح لا اساهو روحو ناقيطساو 4 .ا/

 مث ريبكلا لكيشا يف نابرقلا اومدقو ةيعوشخ ةالص اومافا احابصو
 0 / 007 1 7 , ربت 00 .
 اعوشخوابعر نؤولمع مهو نيسيدقلا تيب 86 اررحم ض فلا او زحبا

 5 ا١ا ما
 نم مه /* ىف نيدرامب تمكح زوا هلحم رخلا اله ول لهو .ء ايباهعاو

 "9 3 دا || 0 9
 -ا ١ هحمص ١84385 هنماثلا اهتنس
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 نورشعلا ىناثلا لصفلا

 يشهدملا دحألا دبع بألا وأ شنوك وباش بألا
 رام دد اخد هليشأ غلب املو ما ةنيش نك وليف هيرف 6 دلو

 ني 5 0 - - 1

 ١1078 ماع انهاك ميسو ينابهرلا ميكسالاب حشتاو بذبت ثيح ليئاربج
 ىلإ ةمامحلا دوعت ام هريد ىلإ داع ةديذع نكامأ يف تونهكلا مدخ نأ دعبو

 ١9655 هلْ ولقوأ قررا لوعمش بهارلا بألا قوت املو . اهركو

 ةيب رغلا ىلالقلا ىنبف ايدامو ايحور هميمرتب رشابف ريدلا ةسائر هيلإ تدهع
 ءابآلا هنقو ةريبكلا ةيملا حطس ىلع ةيثحسا ا يس متهاو هيلاعلا

 ريد سيئر مسر ١95/8 ماع ناسين "4 يفو . نوفوتلا ةبقو نييرصملا

 ريدلا ةلئاف لجأ ىم ةينابدمسلاب باتكلا اذه عبطل انيس راصو (اطويدرم)

 ١4757 ماع يناثلا نوناك رهش نم رشاعلا مويلا يف هللا هافوتو نينمؤملاو
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 نورشعلاو ثلاثلا لصفلا

 نيدبع روط فقسا جيكليب مارفأ سيئاويإ رام

 | هع. أإ - [
 وحب د ديفا هندأ ممل ىمم هم بشتسلاو انلض مس قروب ا مه

 325 فلا اها هم لأ ١ كاملا ناثلا 0 ا ١ مب ف ةهونأ 9 ون املو ؛اليجح
 .- ى ل 3 - .:2 - -_ - -

 ليب رس رام ريد 86 انها 0 أممن [ممست من 2 ملمس ث اكرم هملخلا ل ومق اع

 ىف : "0 1 : : م م ١
 . 000 ان - 7 3 ما فا رام تا ملح لا لعب و . كتملح 8 ا داص اطو ها مالا

 ىلإ ةيشربألا ءانبأو ءابآلا عمجم ةجاحلا تعد ةنس 47 ةدم ةراهطب اهبعشو
 ىف ١487 ماع راذآ ١5 هتماسر تناكو نيدبع روط ةيفقسأل هباختنا
 ىبوطلا ةتعلمم م 7 عضوب موصلا نم سداسلا لح الا مون صمح ةنيدم

 ادبو . سيناويإ ىعدو لوألا مارفأ سويطانغأ رام ىكاطنأل الا كريرطبلا

 ناث سدقو . ةنهكو ةسماش ةلمج مسرف ةيشربألا صقاون ليمكتب
 رام ةسينكو مارفا رامو ليبرش رام ةسينك ىهو اثيدح تينبو تمر سئانك
 01 07 1 ها 2 ةيرفن وا رام ةسيئكو تايد ةيرثألا ويوليسخا



 ري

ج

7

7

1

3
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ا
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 رام ريدو تايدمب موهو ربا رام ريد امهو نيريد يف انابهر :ركسأو

 باللط 0 اضيا متهاو . حلص هيرقب ىرصملا سيبحلا بوقعي

 م0 لا تالا ميلعتلا اولمكأ' ماتيأ مهضعب
 ثأ|

 ,. ««هةمسمسساأمسل
 2 اه

/ 



 ليتربك رام ريد سيئر كجيح ىسيع طيشنلا بهارلا
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 نورشعلاو عبارلا لصفلا

 يلاحلا ريدلا عضوو ةديدجلا تاءاشنالاو ىسيع بهارلا

5 1 8 

 هم/ < ا١ب 7-0 3 - 0- 7-10 ا 54

 ا 5 8 32 - ١ ١

 ريد ماد 4 هنس قو ىوشتلا ماو نك ل انعلا هامح هب رق نق
 م را بو ” م دس _ 58 و و

 و 7 3 4 ١س 54

 ن1 ١ ب | ا - / .(
5 - 

 ة 1 لمص 6-0 ٍ ممل ! 00 (ت لح ةل نريررييرج ١ ام 20 ا لالا وش د) :ايلملا
 5 1 . 5 . ١ . 5 ا 276 1 0

 ١ ع 05 جب نر 3 17 / 53 ,1
 ٠ ايس سم 2 اس ب 8 7 74

 , 1 - تا 4 7 5 7 هل ٌ
 أ هى 7 0.( همس 6 - 0 ديس لذ م 7 “٠ 0 ١ صد وشن يسسحعن 4 ©#لذ ةهمعسل كا 5 ١اأامث «ةسمسمعل ا]<ر مهل 7 + مي ذ 2 | 4

 3 . | 524 59 مع 5 3_١ و 45 هن 3 3 4 هاك هذ ءاادحعر اس ( 4 *” يسرريريش ”ممث نمل ب 0 نةرع هاسسل 140 يني فسم ١ ام 00005 2 ليلا هلل 1 تل تي كن نفت : - . 7 1-39 , : ١ ١ 8 ٠ 5 027 ١

 هتايحاو هاما ناقل 5 0 نال علا)| | ىشإ هد ح- : يصحو تبت | مكينم“ و (ةنمم ا [[ * اا ِ . 5 7 9 ل 1 ْ . . + يم

 0 0 "ا 5 م0
 هذلاو ا 2 04/030 خ0 4 "ا ملل ظل |!" 8 للك كرم لح ايم بحسلا 0 . ا مح 5 2 | 5 2 9 5 - 00 ١

 54 2 3 5407 7 . قيل 7 0 3-2

 مل م 2 0 : 3 0 نخر ا
 1-3 0 هي حم . 2 : بسلا و0 7 7+ مس " 5 9 1 مضع يه ١ 6 نرسل هماث هيف برصض هر وه أس هد ؛ امم رو ملك تلا نض به

 هفخحرس ٠ ىلا 438 ةرس ني دبع روض ١ _ضزحع ضن ررزضل ىلا 7-0 ممعمل دل 35 ىى 3 0 0 || 5 5 .٠ 5 51 | | ةأ 7 6 ا 2 .
2 

 ةيحو رلا 1ك ملحب موشي 1 ا 14 تع رايا 1 6

 ْت | : 5 - للا ءا 1 5 1 :١

 5 ام < ثا . وى - 1 / - 2 ٠

 5 ّى 2 1 0 7 1 95 - ١

 . 031 7-0 5 . ع د 5



 يعج

 موصل
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 سو
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م
م
 

 تاه
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 هترايز موي ريدلل عربت يذلا ةيلامشلا اكريمأ نارطم عوشي سويسانثا رام
 نيسيدقلا تيب حطس تنمسالاب شرفو . ةيكرت 210000

 ةيتكم بترو 1 00 ءاطمألا نم ظفحتل لمسلا رادلاو فرغلا هيشنو
 دا

 ةسارد» نسنأآو ؟ءلقلا" مسملا ناكملا«ف اديدج اخيطمو .ةديدج
 م

 مهميلعتب موقي .اديملت رشع ةهعبس 7 عمج ةيئادتبا ةيكيريلكا

 ةعبرأ ريدلا ين مظتنا همايأ يفو . ناجلك ىبسيع ملعملا ةيكرتلاو ةينايرسلا
 ىلع تاصيرح تابهار ثالثو . نوئدتبم ةثالثلاو انهاك مهدحأ نابهر

 لعفو تابهارإ 1س ١ د. ,ذلا ناكس دع مليزو 6 ةدايغلاو ةمدخلا
 نابهرلا هتوخأل نسح لاثم وهو . اصخش نيثالثو ةسمخ مادخو ةبلطو

 فرصنيو سوسحم مدقتب رعشي ريدلا روزي نم لكو . نيرئازلاو هبالطو
1 
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 نورشعلاو سماخلا لصفلا

 ثلاثلا نلوقعت سويطانغأ رام كسالق لقفت

 رمعلا ردد ىقرسملا رئاسو ةينكاطتا كريرطت

 نيدرام هفطنم نع عنملا زجاوح تعفر ال )١9553( ةنسلا هذه 6

 فبوقعي سويطانغا رام ةسادق ةصرفلا زهتنا نادلبلا نم اهرؤاج امو

 ةنزاطملا نم ةسمح هيحضي سآ نم سداسلا ىف نارفعرلا ريد هاو كلاثلا

 ىلإ لصو لدياو تايدمو ركب رايدو نيدرامو ريدلا دقفت نأ دعبو ءالجألا

 ةبمأب نيدبع روط يلاهأ رك 9 "7 يف عفاول

 حطس ىلإ دعصف هتكرب ذخأل نومحدزي اوناكو ادوهشم اموي ناكو ةميظع

 نإ : الثاف ةينايزسلاب مهيف يطخ عت بيلضلاب مهكرابو هدي لمو ةبّقلا

 روطلا هيبعشلا : داعإبو ريدلا اذه لضف ومسبو ةيوبألا ةرايز لا هذهم حرف

| 
 5 اهيفا يق : *لأ ةغابسل || هله جبمأ اهو ٠ ءاب الل مهدايشناو مهاوقتو 0 يد

 دويناحورلا ةربابجلا هيف دفربي ىلا سدقملا ريدلا 57 ف مكتين 5

 يلا اله ىلعو . يقيقحا اهيعار عبس ىلا ةعيدولا فارخلاك 50 جو

 تر بسلا 006 ةيلوسرلا تاكرلاب هتملك متخ

 سيدقت ةالضب. ءقدب ةسماخلا ةعاسلا يآ 79لحالا حابص يفو

 ان ىدلا ءمتحملا ئيعشلل هبت 1 ةسينكلا نأل ةرسكلا رادلا 6 نوكرملا
: ِ -- : 6 - - 
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 ةح اهلا ىفوف مهصعب و رادلا 6 مهسصع لاكو هل فاللا ةمشيعلا

 ىلوألا سأرت تاقوط ثالث ىلإ نويكيريلكالا مسقناف اوعمسيو اونياعيل
 نولتي اوذخأو سويطاالم رام ةئلاثلاو سويسي ويد رام ةيناثلاو ةتشالقف

 رام هيف هنواعي يشاالا سادقلا هتسادق لمكأ مث هنم اويل وح نضرفلا

 0 ل ا

 ىمس هسلشقف تسمح انورسم سلفا تلهأ نذل الح ذا كا

 تيز نم بكرم رس ثورملا نإ . ةنس ةئم امق قناثلا ملاعب كر لا

 ىلإ ناثلاو حيسملا توسان ىلإ لوألا ريشي و ميسلبلا تير 0 نوتيزلا

 نأل : لوسررلا كوتيادللو حيسملا اسال حبصي حبصي (بم حلمي نم اكف هتوهال

 52-55- هاى 57 : ا أعر) 00 300 كلا متدمتعا 555 مكلك
 #0 5 ا 17 أ 0 تك |

 حيسملا نوبحت (كف . حيسملا ةروص ريغ ىرخا ةروص مكيف رهظت
 نا اذهب نونيدم مكنإف . ةيقيقح ةبحم . مكتوخا ىأ هتروص اوبحا اذكه

 هله امو . (مدهت ةضغمبلاو ىنبت ةمحملا نال و اأضعب مكضعب بتجي

 ند ساد حور لوط ا امو . ءاعدلاو ةكرللاب متخو مهملك لاوقألا

 ءانتسو الاحر هيلا ءىجملاب اوذخاو 1 ةصرفلا هذه مش ارض 1 وب كلا

 نيف هبنكامأ ىلإ اوف رضتاو :تاوعدلاو تاكرللاب مهذو يظل ع

 نيف "كاك اتفلسأل ا[ ضصخش: فالا ةرشع وحن مولا رددلا" مك

 كريرطب ثيئاخلا توشعي سويطانغا رام كك يرطبلا هسأ لق نيناحورلا

 ش | : أ : : ا مي ءا 0
 ددرام لا طم [ةححاوب نأ ليعمل لف رامو : نا يسم ون امس 4 هكاطنا

 يبرر -_ لا 4 ايا ينيب © ع م ._- 07 و -_-
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 1 رارطم سج رج 0 سويسينويد رامو . اهعباوتو

 ه مصمح نا طم ابانرب سويطالم
 || 000 ١ 03 ١

 أص وملا لا طم اك سون ب ويس راهو ةامح
 -_ يل الإ تل لا ه-_ 32 م ول

 5 ا - | 1 0 ٠ ١ ى 0 9 0

 ب وشعب سل رمد راهو ني دبع روص فكقتشسا مارفا بيلا ةنأ رامو اهعباوتو

 ١ع 3 | ع .أ 2 5
 كمموي ىلع تر 0 بانل ىيدرونيعلا

 ءتركسلا

 هتسالف 007 9 ل نم 0 ىسيع

 هينانو اسيسف لورشعو ةهينإنتو ةهنراوخ هسمحو ةدلاخلا ةيخيراتلا ةرايزلا

 نوينوقايدفوألا امأ نييليجنا ةسماش ةسمخحو دحاو نوقاي دخراو نابهر

 يد ةلمالت نع الضف اذه . نودعي ال نيريشك اوناكف نولترملاو ءارقلاو

 . تايدمو رمعلا

 امألا راز دحألا رهظ دعبف كريرطبلا انديس ةسادق اما

 ريالا ىسيدف تيبو

 ةسدقملا نكامألا راز

 نينثالا حابصو . نيفوتملا ةبقو نييرصملا ءابالا ةبقو

 بدلا ىف نيذلا لك هيف كرتشا سدقملا ريدلا حبذم ىلع نابرقلا ملق

 اهلل اراك كيدس ا ةرايزلا هله نشمنت لاب ىصوأو
 ألا ظ أ

 ىلإ ريدلا اوحراب .ءانا 0 ١" كلا حاص نم هنماثلا ةعانسلا قو

 قو ءاذغلا .لواتت ذعغبو .«تايدم ىلا .تارايسلا اويكو شنح نيطرو

 اوحارتسا مهقيرط ىفو نارفعزلا ريد ىلإ اوهجوت ءاسم ١١ لا ةعاسلا

 نارفعزلا ريد اوتا مث ثلق ى ةعاس فمصن رادقم

 ةسدقملا ةرايزلا هذه لثم ىف اناميإ نينمؤملا ديزي 0 0

 م تدع رومأ ةعبرأ ىرجاف

3 0 
 تبنالاوب مارق

 م 0 80
2002 

 لوغمش اسلض 5 را || بالاو
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 نورا ناشف"

 ىدحا 6 ني تعوصوم عييلقتلا لعب نورملا اتروراف تناك امشيب

 مونلا يف قراغ وهو هتسادق اهيف ميقي ناك ىتلاو ةبقلا ىلع ةينبملا فرغلا
 اع تضاف ةديدش حير تبه ةتغب اظقيتسم همداخ ناك (نيب . رهظلا دعب

 ظقيأو مداخلا شهدناف . ضرألا ىلع تحفط ىتح ناتروراقلا اهرثأ
( 

 لاعب ىروخلا ذخأو 8 هللا اودحمو اورظنف نبي رملا ىداتف هةر هتسالف

 هناتكن ناكملا 535 0 ءاعو 6 هعصوو حفط ام فرعو 00 نيديا

 ريدلا ىف ةكرب اهاقبأ

 هتسالف ءاعذد ىهعشي و رصتح قى 01

 إإ هب ىتأ نيديا نامعن يروخلا بألاو هدلاو هلمح ىتفلا اذه نإ
 اصف كرحتي ال لفطلا ىأر نيح هتسادق ملأتف . هيلع لصيل هتسادق

 مل هللا نذإب . هنيبج ىلعو همف يف بيلصلا عصوو هيعوشخ ةالص هيلع

 نيكول "يرتكو .ءاع .بلطو ةيليخ رمق قس ةعانب رق
 هاكر

 اودمو لديأ ءانبا بكر مهتويب ىلإ نوفرصني سانلا ذخأ ام دعب
 7 هقوو قيرطلا 3 511 ايلقث نمو .رمقن ةكم وخت اوناكو ةربك ةر

 اهني
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 أ ها أ ثا ١ ١ أ 1 3 1 : : 3 ى؟

 ©تافا أ هله *ىمم ل و كيفتست ادام كائاق مهم حسو جبع ١ نك هع سألف يمال

 الئاق كرداف . ىذاتو ههجو ىلع ةتغب طقس مالكلا ١
 سا١

 هقافر ىلع ريخلا صق اذكهو مكب تاأزه يىنأل تئطخ

7 

 ىف ١٠١ لوليا ١955



 ةحلاصلا ى ركذلل ريدلا لحاد دس 5و ةفرغ ءانبل

1] 
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 ةينبألا
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 ١9755 ريدلا ةيكيريلكا بالط
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1041 

 راودألا ةيعابرلا ةسردملا

 ىامض قف ند لاح نس
 بع 28 52

 0 ها 3 1

 :ىنمط فلا ل ونعشس ؟ام مسسدعملا
 ى- 52 5-4 |[-

 7 7 0-2 و

 ريخ ا ا ١ 3 أ
 معهم بتل با نقلق_نمررل ايد سدشلا

 ىت- وم م 2 |

 52 ١ أ

 ءايبوو شم * يسؤح ١١ طم سس هه ١ نشمس نر ل ام
 هن نيا 3 35 32 - |١

1 

 | مهب مم ة 1 |

 مه | 1 32 5-5 02 "هن «مهط قف 0 كل
 ا احا. اس 7 7

 .٠ | - - ا

 سنسمض مث مدد اششسا امحوب
 9 لا 2 ا 542
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 ٍناثلا بابلا
 نيدبع روط نارطم ايليا رامو نيربهنلا نيبام برعلا لوخد 5

 ما

44 

8 

4 

 1١6

1-8 

 كح

 ١١١

 ١١1

 2 1١11

 ١١5

١١8 

10 

١*١ 

١0 

١77 

١ 78 

 نيدبع روط نارطم ىحا رام
 نيدبع روط نارطم شيعي انحوي رام
 نيدبع روط نارطم رزاعل رام
 ٍنوتيزلا نوعمش رام

 صاخشأو نكامأ نم ةصقلا هذه ف هرو ام

 ىبونلا سويسانثا رام

 :يدبع روط :فقسا شسقايرف

 نيدبع روط نارطم يجرواج
 000 سيدقلا نبيع جارخاو نيدبع روط تففقتشأ اموت

 ينيمطرقلا خرؤملا روصنم
 ٠١89 - م6589 ةنس نم ريدلا ةفقاسأ
 سنامور سورودواث كريرطبلا

 تلاثلا .هيبابلا

 نيدبع .روط .ناوطم: اياس

 سواردنا نب انحوي رام

 نيريساب يلاهأل ريدلا ضارقأ يف
 نيدبع روط ةنراطم

 م595١ ةنس ريدلا ىلإ تلا ء يجن ف
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 بتاكلا 0 1 و بماخلا اع 6 ١

 ندلا ناكس قانتخاو ناخروميت ءىجمني

 ل .٠

 اكربك رام. بيدقلا .ةفح ةقارس 18م8
 يي << . < 7

 قيدرونيعلا ةينخا انور 14
 م _ 7-٠

 | | 1 2 الس | . 0-4

 انا 1له قى اوماق بدلا هلآ 6 .:.ساشف 5
 ايم < - 532 ا -< 7

0 1 

 35 | يب هن ٠ ىف هع قي ربيسسلا سيحرويج انحوي غ١

 | ءلر ءأ١

 قي رابسسلا لامطس ١877
 | ءأ ' 000 . !9 ١

 لامطساأ ١١ طملا د-سملب اينعشا ام ور 3+١

 ما ا7/ ٠ ا/ ١ داب/ ” مم ترش اة تداىوح 6١م5

 عا 3 | |!
 كلرايسو رز مصعب ذ نا هر ١ءاضم ١ م ا/

 1 12 022-- ل 1#
 يهد اذ ١ معن ةملمممل 3 ببال بيشه 0

 اينلص سس وةرللبمس أذ 4 5 سس نةرلعبشس ان وامت .ىنان تملا ١2١
 3 ىلا لردع .._ل7 ال رم 7 7

 احناالا لحخ الا كع مس ةملممسل ١277

 ١ - 5 ١ ١

 الهط ايحتست هلمص +١3
 كَ

 35 تت || | * 31 | | ب

 هل وشعر ؛ اسس نيج )امض لاو ١ مم د بن طملا ١25
 54 و ٠ 7 32 ه--._ را ع ل .

 مأ هأ لاويسابا ؟١ام فبهشسالا ١ د ا//
 هل اس ني 2

 ٠ ١84 مب 5 دايدزا هي نبحعا ١

 ١ ا .٠ 55 | 2 |

  17ما١؟  57بدمع روض نا طم ام ور
  52 4 32 54رو 2 54 . 5 0-7
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8 »[|] 5 
 ١ 4 3 م ١84 5 * 230110 بمض ا .ءلا اس م2 1-007

 ١ مل ىلا 4 ا ءل | ب ع |

 هت ١ 3 . ءاه ل0]ا نكلاةللرمل صا ل اس م2 170

7 1 454 _-_ 2 
2-5 

 2 ا! 6|
 تسل وت كم ايي اانإاآإلا ١/٠

 ذس -2 4

 تدرس هط هفهشسا كلل ما ىا تينل أ هن ١أم ا١ا/ 1
 2 دو 4 األ ىف م ©

 ا |
 باح 558 «عصوهمو تت بع بضاأ لا 5

 0 -_ 0 - انا -_







 اص





 25881-21816115 1116 ٠
 7585 212غ 1311© / آب1©055* (713:116 11118511. 33 0

 '1'ع1. 053.61 47 4


